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MISTYCYZM ADAMA MICKIEWICZA.

Susznie czy niesusznie pojcie misty-

cyzmu wie si najczciej z wyolbrzymieniem

wyobrani, z wizjonerstwem metafizycznem, ostro-

widztwem duszy... Jeeli przyjmiemy tego ro-

dzaju mistycyzm, to, bez wtpienia, w poezjaci

Adama Mickiewicza — Dziady, Ballady — odpo-

wiadaj temu nastrojowi ducha w sile wyrazistej,

napiciu uroczystem i wzniosem. A skada si
na to zarówno dwik i forma stylu, jak i prze-

dziwna prostota rodków, za pomoc których

autor wynurza z olbrzymiej swej wyobrani cae
wiaty widm i upiorów. Postacie te s tak

zblione do ludzkich, przemawiaj ich jzykiem
i ich barw duchow, wcielaj si w podobie-
stwo ziemskie, dostrajaj przedziwnie do ziem-

skoci. W tern wanie ucielenieniu upiorów

spoczywa najwysze mistrzowstwo artystyczne...

Szczególnie widzimy to w postaci Gustawa,

przemawiajcej do nas muzyk uczu tak bujn.



szczer, harmonijn, akordami tak potnemi,
e odnajdujomy tu w zawodzie serca, w jednem

uczuciu — uczucia wszystkie, jakie posiada nie-

skoczenie bogata w nastroje dusza.

Równie wyranie zdrowie, sia, pikno
i oryginalno tego mistycyzmu przebijaj si
w poematach. Rzeczywisto w barwnem, har-

monijnem zobrazowaniu, a nawet sama w sobie

w wyranych, zwykych konturach—jako wytwór

ogromnych, niewidzialnych potg—jest mistycz-

n, tajemnicz, dziwn... Postacie, typy, cha-

raktery poematów Mickiewicza—to wielkie stre-

szczenie tych potg tajemniczych, rezultaty du-
giej roboty kultury i v/ieków, klimatu, rasy, ty-

sicznych okolicznoci yciowych. W drodze

tej musi odbywa si ferment, kbi si nieraz

potwornie, tytanicznie, upiorowo, zanim nie

spynie czyst kaskad realnego ujcia, jako byt

nie przerae peny, ale mile ducha kojcy.

Pod tym wzgldem „Pan Tadeusz" — to

synteza bujna ycia—to zamknicie prdów spo-

ecznych, burz namitnoci, amica ramy, ogar-

niajca w swym wybuchu, ludzi i Boga, ludzi

i przyrod, jako cz, emanacj Boskoci. Ju
sam pocztek poematu z zwróceniem oczu i du-

cha ku Ostrobramskiej Pannie Maryi i cudov/-

nemu ocaleniu jest owym pocztkiem lotu z za-

wiata, lotu, który stajc na ziemi, wyania



z siebie nie namitny, byroniczny krzyk, nie

harde deptanie tej ziemi, ale ciche i zarazem

ogromne ukochanie, które obejmuje w swe ra-

miona wszystko yjce.
Ludzie, roliny, zwiei:zta, to jakie zsynte-

zowanie przedziwne tak w walce jak i w po-

koju. — Zoty, naturalny, jednostajny humor
w tem wszystkiem— to owa mio i moc twór-

cza — on jest tem mistycznem ujciem wiata,

które kae patrze nawet na katastrofy—jak na

harmonij, sta si majc,—jako na konieczny

wynik walki na wiecie, której rozstrzygnicie

i zapata za cierpienie,—w odkupieniu, w przy-

szoci, penej soca nawet tam, gdzie zbrodnia

czarne rozpociera skrzyda.

Ludzie s ludmi — z pobaliwym umie-
<:hem mówi poeta, nie anioami, a i anio tu

i owdzie midzy ludmi wpleciony, bd to jako

urocze dziewcz sielskie, bd te jako „zatrza-

skujcy Niebo piorunem". I zwierzta yj
w swych tajemniczych pastwach, rzdzone od-

rbnemi obyczajami i prawami.

Wypywa to wszystko z wielkiego ukocha-

nia wiata, z wielkiej absolucji, nie nadto po-

baliwej, nie surowej zbytnio, promienie ask
zsyajcej i umiech sonecznej pogody i zachwyt

wniebowzicia, co „snuje korony na witych
obrazku". A Walenrod? Czy i tu zemsta nie oku-



puje si strasznem mczestwem, czy wieszcz

—

cho „anioa harmonji w niebiosach" woa, aby

pie jego dokoczy—nie przekrela jej w sto-

sowaniu? W kocu w samem wykonaniu, w du-

chu, przewyszajcym o wiele swoje dzieo,

w duchu, który olniewa potg swego wcielenia

i rzucajc cz swoj, staje jako niemiertelna

sawa poety— jako objawienie nowej poezji na-

rodowej—sam poeta, to ogromne mistyczne zja-

wisko. Tembardziej jest to widocznem w mo-
mentalnie grzmicej sawie, skoro tylko wieszcz

nasz za lutni pochwyci, z tajni ducha narodu

nowy ton doby, dreszczem zachwytu przej
wspóczesnych, i oto ju kilka pokole trzyma

w ekstatycznem ducha napiciu. Wspóczeni
caowali go po rkach, padali na kolana, mówili

e aureola witoci unosi si nad nim i oto

po latach nie milknie zachwyt, cze, kult! —
Pozna, Kraków, Lwów, Warszawa, stawiaj mu
pomniki. „On by z nami wiecznie" mówiono
przy otwarciu tych pomników. Istotnie ta wiecz-

nobytno z narodem Mickiewicza objawia si
jako zakleie w ksztaty epopeiczne ducha na-

rodu i przez to uniemiertelnienie go po wieki,

to znowu w kursie literatury sowiaskiej, gdzie

wieszaz genjaln intuicj widzi odleg nawet

przeszo narodu, pokazuje drogi rozwoju jego

ducha bez pomocy pedanckiej erudycji.



Poeta tworzy tylko wtedy, kiedy ma co
•objawi narodowi. Na klczkach go prosz, aby

pisa, kiedy zbyt dugo milczy, a on nie sucha.

Sztuk i poezj pojmuje jako objawienie ducha,

cilej nawet zjawienie si tych lub owych dusz

przez pryzmat twórczy jakoby przez medium.

Równie w ten sposób górny i niebosiny,

pojmuje wykad literatury w kollegum francus-

kiem. Pyta suchaczy, czy uwaaj to za obja-

wienie co mówi, a ci mu odpowiadaj, e—tak!

Ten genjalny wizjoner nie gardzi jednak

wiedz aktualn, ale staje nad ni wyej syntez

duszy, caoci duszy panuje nad jej czci,
nad rozumem. W tem znaczeniu trzeba pojmo-

wa potpienie „mdrców szkieka", w rem zna-

czeniu naley tomaczy ustp z „Dziadów".

„Id od mdrców, do gularzy,

Mrok tajemnic nas otacza,

Pie i wiara przewodniczy!*

Losy, ycie ludzi stapiaj si z losami du-

chów, te ostatnie cigle interwenuj w sprawach

ludzkich, widz ich czyny:

„Myl dziwna! zawsze mi si zdaje,

e kto Jzy moje widzi i syszy westchnienia,

I wiecznie okoo mnie kry, naksztalt cienia*.

Mówi Gustaw. — wiat duszy, ycie duszy
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naley pamita, mie go przed oczyma, w wia-

domoci swojej:

„Ile razy, gdy dusza ku ustom wylata,

Chc odkry tajnie mego wewntrznego wiata...*

Duchy czsto w ludzkiej odwiedzaj po-

staci tych, którymi si opiekuj.

»Wiedz naprzód; i gdzie stpisz, jest wszdzie nad tob
Pewna istota, która z oczu ci nie traci,

1 e chce ciebie w ludzkiej nawiedzi postaci.

Jeeli to, co przyrzek, zachowasz niezomnie".

Zgodnie z dogmatem katolickim wieszcz

przedstawia losy dusz w piekle, niebie, czycu^
ubarwiajc je fantazj uplastyczniajc ludu.

Gularz mówi:

„Czycowe duszeczki!

W jakiejkolwiek wiata stronie;

Czyi która w smole ponie,

Czyli marznie na dnie rzeczki,

Czyi dla dotkliwszej kary

W surowem wszczepiona drewnie...*

... Naprzód wy, z lekkiemi duchy,

Cocie ród tego padou ciempoty i zawieruchy.

Ndzy, paczu i mozou,
Zabysnli i sponli...

W innem miejscu pyta gularz Anioka:

„Czegó potrzebujesz duszyczko.

eby si dosta do Nieba?"



Na co ten odpowiada:

^Nic nam, nic nam nie potrzeba,

Zbytkiem sodyczy na ziemi

Jestemy nieszczliwemi,

Ach ja w mojem yciu calem

Nic gorzkiego nie doznaem*.

Gularz wywouje piekielne duchy:

„Dalej wy z najciszym duciem.

Cocie do tego padou
Przykuci zbrodni acuciem
Z ciaem i dusz pospou**.

I pyta widma:

„Czegó potrzebujesz dla duszy,

Aby unikn katuszy,

Mów, czego potrzeba dla duszy,

Aby si dosta do nieba?

Na co widmo odpov/iada:

„Do nieba? Blunisz daremnie,

O nie, ja nie chc do nieba;

Ja tylko chc. eby ze mnie

Prdzej si dusza wywleka".

Dziwne losy, dziwne kategorje duchów

przedstawia nam wieszcz. Potpienie ich, mki
wydaj si nam zupenie zasuonemi, jakgdyby

dobrowolnie obran drog, samobójstwem mo-
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ralnem, zadanem sobie przekornie wobec wid-

nych dróg Opatrznoci.

Gularz mówi:

„Teraz wy, porednie duchy,

Cocie u tego padou
Ciemnoty, zawieruchy,

yycie z ludmi pospou,
Lecz od ludzkiej wolne skazy,

yycie, nie nam, nie wiatu!..."

Te duchy wedug sów chóru:

^Poród pierzchliwej fali

Przez wieczne lecc bezdroe,
Ani Wzbi si pod niebiosa,

Ani dotkn ziemi nie mog*.

A oto znowu oryginalna teorja przeznacze

dusz dla siebie.

Gustaw mówi:

„Ten sam Bóg stworzy mio, który stworzy wdziki.

On dusze obie acuchem uroku

Powiza na wieki z sob,
Wprzód nim je wyj ze wiatoci stoku,

Nim je stworzy i okry cielesn aob,
Wprzódy je powiza z sob!"

Take Gustaw w innem miejscu mówi:

„Kady cud chcesz tomaczy;—biegaj do rozumu-,

Lecz natura jak czowiek, ma su'oje tajemnice,

Które nie tylko chowa przed oczyma tumu*.



A w innem miejscu:

„Wtc adnych niema duchów?

wiat ten jest bez duszy?

yje, lecz yje tylko jak kociotrup nagi''.

W czci trzeciej duch przemawia do ludzi

w ten sposób:

„Czowieku! gdyby wiedzia, jaka twoja wadza!

Ledwie jedn myl rozniecisz,

Ju czekaj w milczeniu, jak gromu ywioy,
Tak czekaj twej myli szatan i anioy*...

W „Dziadach" jest i teorja o porzucaniu

czasowem ciaa przez dusz. Józef tak mówi
patrzc na Konrada nieprzytomnego:

„Bracia! duch jego uszed i bdzi daleko,

Jeszcze nie wróci:

Moe przyszo w gwiazdach czyta,

Moe si tam z duchami znajomemi Wita*'.

Czowiek w najwyszem napiciu swej siy

moe si rozsta z ciaem dla dokonania swych

celów. Konrad mówi:

„Zrzuc ciao i tylko jak duch wezm pióra...

Potrzeba mi lotu;

Wylec z planet i gwiazd koowrotu.

Tam dojd, gdzie granicz Stwórca i natura*'!
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Ale biada czowiekowi, gdy pych chce

walczy; oto co mówi Archanio:

vPan, gdy ciekawo, dum i chytro
w sercu AnioJów, sug swych obaczyl,

Duchom wieczystym, anioom czystym,

[Pan nie przebaczyj

Runy z Niebios, jak desz gwiadzisty,

[anioów tumy,
I deszczem lec za niemi codzie

[mdrców rozumy"!

A oto przecudna wizja wniebowzicia. Anio-

owie schodz widomie i mówi.

„Usn... Wyjmijmy z ciaa dusz jak dziecin

Senn z kolebki zotej, i zmysów sukienk.
Lekko zwleczmy; ubierzmy w wiato jak w jutrzenk
I lemy Jasn dusz niemy w niebo trzecie".

Djaby porywaj dusz zego czowieka

z temi sowy:

„Teraz dusz ze zmysów wydrzem, jak z okucia

Psa zego. Lecz nie cakiem, naoym kaganiec:

Nawpó zostawim w ciele, by nie trnci uczucia,

Drug poow wleczmy a na wiata kraniec,

Gdzie si doczesno koczy, a wieczno zaczyna.

Gdzie z sumieniem graniczy piekielna kraina".

I jeszcze jedno przecudne wizyjne obja-

wienie; Gularz mówi:

„Wezwali piekielnych duchów,

Widzisz tych wiate tysice.
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jakby gwiazdy spadajce?

Ten ognisty cig acuchów?
Te powiewnych roje duchów,

Patrz, jak nad kaplic wiec
Pod czarnym niebios obszarem;

Jak gobie, kiedy lec
W nocy nad miasta poarem;
Gdy bialemi skrzyde puchy
Odbijaj ar ogniska,

Ptastwo jak stado gwiazd byska*.

Oto szereg tych wspaniaych zjaw ducho-

wych, tych odkry niebosinych, które czyni
z poezji „ark przymierza", objawicielk cudów
i modlitw. Oto wyyny Danta i w. Teresy,

w. Jana i innych poetów, kapanów i proroków

w jednej osobie. Midzy nimi stoi i nasz wieszcz.

Ta cecha wieszcza, intuicyjna, prorocza

z równ si jak w poezji, tkwi i w lekcjach

o literaturze sowiaskiej, czyni z prozy poezj,,

nie w ujemnem tych sów znaczeniu. Na ka-
dem miejscu profesor-poeta napomina do wni-

knicia nie rezonerskiego, doktrynerskiego i re-

fleksyjnego ale intuicyjnego i uczuciowego

w idee, wniknicia w nie duchem a nie rozumem.

„Przecie wici — mówi— dawniej dowia-

dywali si najpierwsi o pomylnych albo smut-

nych wypadkach Kocioa, nie majc adnego
rodka ludzkiego otrzymania tej wiadomoci.

Skd im przychodzia ta wiedza, nazwijcie ta
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sobie jak chcecie: intuicj, przeczuciem, albo

darem proroczym, dosy, e oni ten dar mieli.

Dlatego tak niezmiernie trudno wytomaczy,
co to intuicja"...

Telepatyczne poznanie rzeczy, widzimy

z tego, doskonale znanem byo naszemu wiesz-

czowi. Odrónia poezj i sztuk wizyjn, na-

tchnion, od robionej, zimnej, wykombinowanej

w ten sposób:

„Nie bdzie wolno póniej mówi niby

z natchnienia wyszego, nie bdc istotnie na-

tchnionym. Ktoby prawi, jak to bywa dzisiaj

o anioach, o szatanach, o tajemniczych rzeczach

w naturze, nie widziawszy ich w duchu, bdzie

uznany za bezczelnego"...

A w innem miejscu:

„Nie moe nikt czyta adnego z podów
tegoczesnej literatury sowiaskiej, kto nie zro-

zumie, co znacz u nas te wyraenia: kraina

duchów, robota duchów, sprawa duchów... Wiel-

cy artyci, tacy nawet, co s jawnymi wyznaw-

cami materjalizmu, maj jednak jakie uczucie,

albo wspomnienie zasadniczych prawd religji.

Wierz w byt udzielny duszy, w jej niemiertel-

no, w posgach i obrazach nie przedsta-

wiaj oni nam jakiej duszy powszechnej i pan-

teistycznej, ale staraj si ukazywa duchy po-

jedyncze, duchy, majce posta osobist".
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Na zapytanie, zkd wzi wzór, idea arcy-

dziea, tak odpowiada:

„Idea ten nie znajduje si nigdzie indziej^

tylko w krainie duchów. Sztuki powoaniem

jest, idea ten wcieli w form widoczn, da
nam uczu i zobaczy ducha przedstawionej

osoby, wyzwalajc go z powoki ziemskiej, któr

by zamiony, a przywracajc mu form, bdc
wyrazem jego natury wewntrznej, form, jak
mógby i powinien byby mie na ziemi. eby
tak wystawi ducha w formie jemu waciwej,

potrzeba pierwej go widzie; tak jest, potrzeba

widzie. Sztuka zatem jest pewnym rodzajem

wywoywania duchów, jest operacj tajemnicz

i wit. To, co nazywamy talentem, darem

nieba, co artyci czuj w sobie, a czego nie

staraj si dosy poj, nie jest niczem innem,

jak tylko spójni, czc ducha artysty ze

wiatem niewidomym i jest to przywilej styka-

nia si z krain duchów... Wiemy, e uczeni

pozwalaj sobie ca t teorj gminn ukazy-

wania si duchów nazywa baamuctwem; chcia-

bym wszake, eby raczyli zastanowi si nad

tem jednem: dlaczego wszystkie najznakomitsze

dziea staroytnej i nowoczesnej rzeby, odpo-

wiadaj cile tej teorji, a przeto zgadzaj si

i z wiar powszechn... Co jeszcze rzecz szcze-

gólniejsza, to, e w rzebie wszyscy bohaterowie
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i wici maj ubiór jednaki, jakgdyby byli mie-

szkacami jednej jakiej krainy. Wiele pisano

o tym ubiorze, o tej draperji, dotyczas po szkol-

nemu zwanej ubiorem greckim albo rzymskim.

Tymczasem nie jest on ani greckim, ani rzym-

skim. Jest to ubiór widocznie tradycyjny, wzity

z pierwotnego objawienia... Posiadamy opisy

tego ubioru we wszystkich religijnycd podaniach

i poematach sowiaskich. Cokolwiekbd uczeni

chc mówi w tej mierze, musz zgodzi si
przynajmniej na to, e forma, pod jak duchy

objawiaj si naszym oczom, albo naszej wy-

obrani, nie jest bynajmniej dowolna, bo wsz-
dzie jest ta sama...

Idmy dalej w zastanawianiu si nad po-

daniami gminnemi pod wzgldem ich zwizku
ze sztuk. Od rzeby, majcej posad na ziemi,

wzniemy si w krain wysz. Duchy, które

ju nie maj w sobie nic ziemskiego, ukazuj

si w powietrzu; blisze wiata, przybieraj po-

sta janiejc piknoci i blaskiem kolorów:

jest to waciwa kraina widze, ródo niewy-

czerpane malarstwa. Daje to pojcie, dlacze-

go prawdziwe malarstwo poczo si dopiero

w chrzeciastwie"*...

Mamy tu wic zastosowanie spirytyzmu do

teorji sztuki i literatury, I nie jest ono sztucz-

nem i naciganem. Idee organicznie powizane
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Z sob wynosz ducha naszego z nizin ziemi

ku Niebu. Powoli stopie za stopniem wieszcz

prowadzi nas ku górnym wizjom.

Trzeba odby t pielgrzymk w skupieniu,

aby poj jej rzekom konsekwencj, realizm

i brak fantastycznoci.

A by on najpikniejszym i najprawdziw-

szym wyrazem i syntez naszego ducha naro-

dowego!

Jake wobec tego bd wyglda ci co na

ten „chorobliwy" mistycyzm patrze zechc

oczyma samolubów, którzy dobrowolnie „wra-

caj do swego pogrzebu" niechtni na sprawy

ducha, zabójcy ducha? Nie bd to synowie

narodu, z ona którego wyszed Mickiewicz.

Pozostaje jeszcze nadmieni o stosunku

mistycznym Mickiewicza do koryfeuszów roman-

tycznego mesjanizmu i pokrzwnych dusz twór-

czych. Czasem wydaje si nam, e Sowacki

to fantastyczna burza, pena raczej byskwic
rónokolorowych, ni gromów, piorunów, cho
i te s, ale nierównie rzadsze od byskawic.

Dopóki patrzymy na to olepiajce i oszoomi-
jce widowisko, dopóty jestemy wizjonerami,

a raczej czsto tylko widzami barw cudnych,

nadzwykych. „W tej cudnej wityni niema

Boga" powiedzia Mickiewicz o Sowackim. a-
manie si, spór o to tych dwóch potg jeszcze
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nie usta. Sowacki rozrodzi ksiki, Mickiewicz

uczni. Sowacki jak pyszny król Wsciodu rzuca

ostatni „liufiec niemiertelnycli'' „mod Polsk",

ale Termopyle s niezdobyte! Naród si dziwi

i zdumiewa, ale jedynego wybraca i oblubie-

ca ma i jemu stawia pomniki- „My wszyscy

z niego" — powiedzia Krasiski o Mickiewiczu.

Ten si nie buntowa, nie rywalizowa. Stan
na uboczu z cichym uroczym smtkiem i wiat
swoich wizyj podda pod komend naczelnego

wodza narodu.

Powiedz:—dobrze, zgoda na to... Ale jak

wytomaczy, e Krasiski stwarza oryginaln

posta demoniczn Masyniss, Sowacki Lucy-

ferem w „Samuelu Zborowskim" wprost oczy

olepia i lkiem napenia. Demony Mickiewi

cza — to djaby wulgarne, swarliwe, przekorne?

Dla objanienia zastosujemy tu teorj Mickie

wicza o zjawianiu si duchów artycie i poecie

niejako wcielaniu si we wewntrznem i obja

wieniu si nazewntrz nie tylko jako dzieo li

terackie czy artystyczne, ale jako istota bytu

tre realna. Nasi wielcy romantycy i mesja

nici istotnie piszc, ulegali jakiemu jakby

optaniu, mdleli, jak Mickiewicz, wili si w kon-

wulsjach—Sowacki, Mickiewicz, poama wszyst-

kie oówki, piszc improwizacj Konrada w po-

piechu piorunowym, nawiedzony, czy optany.
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Tak, optany przez równie potn si jak inni

romantycy, a moe wiksz. Improwizacj mówi
wic nie Konrad, nie Mickiewicz, ale Lucyfer,

czy Szatan, o którym mówi Pismo w. „I ty,

szatanie, jeste z nieba". Mickiewicz — to apo-

sto prostoty, pokory gbokiej, wiary. Tyle

razy ostrzega przed pustk rozumu i pych.

Miaby uledz i odwoa swoj dziaalno? Nie.

Parysowi mao byo walki z ziemskiemi siami,

przeama t kategorj i zacz walk midzy
orbitami gwiazd. Za nie zwyciy, sam przez

zo zosta zwycionym cliwilowo. Duch zy,

którego egzorcyzmuje Ks. Piotr, jest przekornym,

filuternym, maym. Ale sam mówi o sobie, e
jest tylko wysacem potnego pana.

Teraz rozumiemy! To ten najwyszy pan

za mówi przez Konrada, jak przez medium.

I tu Lucifer, czy Szatan wzkazuj tak potg,
przed któr bledn: Masynissa, zimny, reflek-

syjny i pozerski nieco Lucifer Sowackiego.

Dwie straszliwe piekielne wizje Mickiewicza:—
to. Konrad Wallenrod i Konrad z „Dziadów".

Ten ostatni to moe ten sam Wallenrod zdrajca

dla tej samej idei ju nie patrjotycznej ale fa-

narjotycznej — zdrajca Boga, ciszy i harmonji.

Ale nad pierwszym krzy pooy wieszcz sowy:

„Co ma oy w pieni. Niechaj zaginie w rze-

czywistoci".

„z duchowych wntrz". 2
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Drugiego ratuje ks. Piotr. W ten sposób

zo wyeliminowa z swego ducha poeta. Ale

pozostaje jeszcze jedna piekielna wizja: widmo
Gustawa, tytana zazdroci i mioci zawiedzionej.

Ksidz De Meric w dziele „O yciu przyszem",

mówi, e potpiecy bd gównie mczeni za-

zdroci, gdy si nie dostali do wietlanych

przybytków wybraców, e mka zazdroci na

tle zawiedzionego uczucia daje wyobraenie nie-

jakie, cho sabe o tej potniejszej zazdroci,

której mka równa fizycznie ogniowi wiecznemu.

Ale nie lkajmy si, jest aska Boska i miosier-

dzie! Wszake i Towiaski wypowiedzia cudny

aforyzm o tem: „Sdzicie, e zy ojciec nawet

karze swego syna dla poprawy; a czy Wasz
ojciec niebieski ma by gorszym od zego czo-

wieka".

Wracamy do Gustawa, z którego cigle

„ogie bucha i lód tonie" na nim. Ten pot-

pieniec zgrzeszy mioci do — jednej osoby;

zgrzeszy potem jako Konrad zbytkiem mioci
„za miljony" i przez prometejskie wyolbrzymie-

nie spokornieje i wejdzie do nieba!

Tak, na Mickiewicza para caa potga sza-

tana, ale wytrzyma szturm, cho zwyciony
doranie i zaopota skrzydami nad narodem

jako Archanio, jak „arka przymierza midzy
Bogiem a narodem". Przez sowa anioów
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i archanioów lej si na nas symfonje nieba

„muzyka sfer" — za sowem staj roje czystycli

widze, wiato niebieska. Jak w cliaraktery-

styce ludzi, demonów tak i anioów jest poeta

nasz mistrzem indywidualizowania. Widzimy

danego anioa w odrónieniu od innycli. I to

jest szczyt mistycznej potgi! O krajobrazacli

w „Panu Tadeuszu" mówi Witkiewicz: — Znika

sowo i styl i jawi si rzeczywisto!—Tak i tu

—

znika sowo i styl i jawi si anioowie z nieba.

O ile w grozie obrazowania mk piekielnych

Mickiewicz obnia swój lot niekiedy, dostrajajc

si do poj ludowych, i jest w tej mierze ni-

szym od potwornego i olbrzymiego wiatopo-

gldu redniowiecza, mówicego przez Danta,

o tyle w wizjach niebiaskich, cho krótkich,

jest moe wyszym od widze ,Komedji Boskiej".

Z podobnej kategorji duchów jak Platon,

Fichte, wieszcz nasz jest idealist ognistszym,

ywszym, bezporedniejszym, jako myliciel —
poeta. Olbrzymio silnym jest potg swej wiary

w te wiaty, które posiada, w realny byt ideaów

wcielonych konkretnie, ziszczonych w formie

yciowej i pozayciowej, poza tym bytem, który

styka si z innym u niego cigle. Granica mi-
dzy nimi jest tylko foriiialna. Jest wieczne ob-

cowanie ywych i umarych. T potg wiarow
towarzyszy wielkim wizjonerom duchowym i pro-
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rokom. Jak Mojesz — olbrzym prowadzi swój

lud na barkach, na sobie i w sobie. Znajc
nauki, czytajc wiele, gardzi wiedz powierzchni,

jak Bernard Klerwowski, który mówi, e ka-

mienie na pustyni mu wicej powiedz, ni lu-

dzie w gwarnych rojowiskach. Jest jednoczenie

jednym z najwikszych geniuszów wiata poezji.

Jak Homer i Yirgiljusz zamyka w sobie

ca tre swego narodu, ale idzie od nich dalej,

Homer widzi oprócz zjawy wiata realnega

w syntetycznych ksztatach i wiat duchów czy

cieni, ale mówi przez usta swego bohatera, e
wolaby by ostatnim sug na ziemi, ni pierw-

szym w Tartarze czy zawiecie.

Mickiewicz „lewem skrzydem o przeszo
uderzy" i powsta „Pan Tadeusz" ale „prawem

i o przyszo uderzy", czego nie dokonali

wieszcze wiata staroytnego, i jest wyszym od

nich o cae niebo chrzecjaskiej idei. Z tym

sztandarem staje obok Danta; moe niezbluni-

my, jeeli powiemy to: W rednich wiekach

w wielu kocioach na kazalnicy czytywano

Danta, na równi z ojcami kocioa. Zdaje nam
si, e i nasi ksia mogliby cytowa wiele^

z „Dziadów" i „Prelekcyj". Ale idmy dalej —
oto Arjosto z rozpieszczon cudnie form i fan-

tazj Proteuszow — to Sowacki, którego tak

samo zawsze bdzie przewysza Mickiewicz
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W historji przyszoci, jak Dante przewysza

w przeszoci i teraniejszoci Arjosta. Oto Ka-

moens, synteza duszy narodu majestatyczna

i prosta, oto Lope de Vega, bóstwo swego na-

rodu, jako czowiek i wyraziciel „witego wi-
tyci** tonu jego ducha. To towarzysz na szczy-

tach a moe druh w niebiosach! Oto Szekspir,

olbrzym wizjoner rzeczywistoci i zawiata, ojciec

duchowy Hamleta, charakteryzujcy kad rzecz

najodpowiedniejszym stygmatem stylu i kompo-

zycji, indywidualizujcy i duchy i ludzi, jak

i Mickiewicz. Ale nie! Olbrzym poeta zbrodni

—

to wysza moe potga jako artysta, ale to

Aryman naprzeciw wietlanego Ormuzda! Idmy
dalej. Oto inne wcielenie Arymana w czasach

nowych — to Bajron, który zwalczy czciowo
Ormuzda, ale go nie zgasi. Oto — pogaski

Goethe! Ale nie, i to „dwa na socach swych

przeciwnych Bogi"!

Poszukajmy ze wspóczesnych. W To-
stojach, Meterlinkach, Hauptmanach ma mod-
szych braci, i jest antytez Nitsche'go, Bode-

leire'a i innych: — Satanistów, dekadentów...

Duch mesjanisty naczelnego idzie przeciw nim

i jako artystyczne dopenienie zlewa si z ksi-

gami witemi, z pismami ojców kocioa.

Z przeszoci redniowiecza duch wieszcza jest

zrónicowaniem autora kierunku opatrznocio-
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wego w historji—Dugosza i „pioruna Boego"—
wizjonera przyszoci — Skargi. To nasza naj-

wysza indywidualna synteza narodowa—to jak

Sakja — Muni, Konfucjusz, najwysze wcielenie

ducha narodowego w formie indywidualnej dla

danego narodu, graniczce z boskoci, zlewa-

jce si z ni nie jak tamci w pysze i stawianiu

si na otarzu ale w ofierze i pokorze.

Jeszcze jedno, — stosunek i domniemana
zaleno Mickiewicza od innych mistyków.

Towiaskiego uznaje publicznie za swego

mistrza. Kwestja ta ju wyjaniona; Towiaski
nie by nim dla naszego wieszcza, a raczej od-

wrotnie. W yciu Mickiewicz by równie ofiar-

nym jak Towiaski, dzieli si z brami do

ostatka, a nawet w niesychanie subtelny i zrcz-

ny sposób wspomaga domniemanego mistrza.

System nie by równie zapoyczony jak w yciu
tak i w dzieach literackich i artystycznych. Ta
sama cigowo, metoda, duch jest u Mickiewi-

cza w okresie przed Towianszczyzn, jak i po-

tem. Wszake to z urywanych bysków „mi-

strza" w rodzaju: „sprawa idzie", „drgnienie

magnetyczne przenika braci" i t. p., wyania

system i syntez. W kocu: Mickiewicz to duch

pokory, wróg miertelny pychy, a „misz'' Towia-
ski wszake nazywa sam siebie jednym z siedmiu,

najwyszych duchów, okalajcych tron Boga...
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A teraz domniemana zaleno od amery-

kaskiego poety-filozofa i mistyka Emersona.

Ten ostatni jak i nasz wieszcz gosi, e
pzawdziw mdro nabywamy przez intuicj.

Dalej, mówi, e wasnej swej duszy winnimy
wierzy, e to, co nam si jako prawda objawia

w skrytyci tajniach ducliowyci, jest prawd
dla wszystkich udzi; Emerson jak i Mickiewicz

zawód pisania uwaa za posannictwo, wierzya

e midzy yciem a myl panuje harmonja.

Ta sama u obu szczero i bra efektów. U obu

niema wybujaoci chorobliwej, ale jest miara,

spokój i równowaga.

S midzy nimi i rónice. Emerson cz-
sto si skania ku panteizmowi, ma skonno
do herezji, Mickiewicz jest katolikiem wierz-

cym i praktykujcym wiar w czynach. Emer-

son to „ptak mniejszego lotu". Z nim jak

i z Boehmem czy naszego wieszcza to chyba,

e uywajc sów Emersona: „s dziemi tej

samej niebieskiej szerokoci".

Tak wic Mickiewica i jako mistyk i jako

poeta i jako kapan narodu i prorok jest z aski

Boej tem wszystkiem, jest niezalenym od lu-

dzi, ale jest niejako zalenym wprost, bezpo-

redni od Boga, jest wiernym sug Boga
i jednym z Jego najwikszych kapanów na

ziemi.



MISTYCYZM JUUUSZA SOWACKIEGO.

Kim on jest naprawd?—pytamy, wpatrujc
si w dziwn zjaw historyczn, która nosi mia-

no— Juljusz Sowacki. S sowa atwe i roz-

strzygnienia atwe. Temi operujc, moglibymy
la cae potoki okrele, w rodzaju: Bajronista,

fantastyk, egzotysta, mistrz formy, kameleon,

Proteusz, Prometeusz, który wykrad Olimpowi
jego boskie ognie, bluszcz, owijajcy si naj-

chtniej koo olbrzymich dbów, mistyk, symbo-
lista, modernista, a przy tern wszystkiem poeta,

ale jaki poeta, genjalny, czy tylko utalentowany?

Ba, jest jeszcze dla inna rubryka Chmielow-

skiego—talent genjalny. Ale tylko czy i tej nie

zamie, jak ama formy, bdc mistrzem for-

my? — Jake moe by genjalnym, skoro y
echami cudzych myli i tworów, skoro nala-

dowa Mickiewicza i Bajrona i Szekspira i Kal-

derona, mniejszych nawet: Zaleskiego i Gosz-

czyskiego. Powiedz, uznajcy w nim bujny.
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naladowczy talent, peen cudnych barw i kolo-

rów. Zapominaj oni o jednem, e najwiksi

genjusze wiata skromnie mówili: — Bralimy

ogie, gdziemy go znaleli od jednych, aby go

poda drugim. — Jest znan wielko i wspó-

rzdno odkry i wynalazków. Ale tu'— szcz-

liwi pierwsi, znani i uznani. Z poezj pod tym

wzgldem analogji by nie moe. Istnieje ogra-

niczona liczba tematów, konstrukcyj poetyckich,

po za które pój nie mona. Nie, stanowczo!

Przypisujc Sowackiemu tylko olbrzymi dar

naladowczy, chociaby z przecudn indywidu-

aln kolorystyk, pomylimy si. Uyjemy moe
za to paradoksu, gdy powiemy, e to nie byo
naladowanie, ale niejako przejcie przez pry-

zmat innych wzorów, szalone kroki przez Hi-

malaje i Njagary, czy dla brawury, czy dla wy-

próbowania si? Boimy si komet, które, we-

dug mniemania, ju nie wojny, ale moliwe

zapalenie atmosfery ziemskiej spowodowa mo-

g, przy przejciu przez ziemi. Tu mimowoli

ulegamy pokusie barwnego porównania Juljusza

Sowackiego do komety. Zmienny, nieprzewi-

dziany w ruchach, prawie nierealny, nie w bry-

ach, ale w ksztatach fantastycznych tych dziw-

nych wdrowców midzyplanetarnych. Porówny-

wa go jeszcze moemy do ksiyca, który

czerpie wiato nie z siebie, a równie dobrze
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do soca, którego barwny spektr nie mówi
nam jeszcze jakie dziwne zwizki mog powsta
wewntrz jego przy tak olbrzymim rozgrzaniu;

do soca, które protuberancje swoje wysya na

olbrzymie przestrzenie. Bo czy kade prawie

dzieo Sowackingo niema tych wybuchów po

za ksztaty pozornie okrelone? Jeeli wpadlimy
na temat przyrody, niewaciwie moe z tego

wzgldu, e Sowacki wojowa z przyrod jako

mesjanista i mówi, i samo sowo Natura

w przyszoci uywanem nie bdzie, bo zginie

jako niepotrzebny ju fundament dla ksztato-

wania si ducha, a raczej na temat analogji»

podobiestw, to jeszcze przypomnijmy sobie,

co mówi Flamarjon o ubóstwie naszej ziemi

pod wzgldem choby kolorystycznym i zdobni-

czym w porównaniu z innemi planetami bodaj

ssiedniemi, które maj np. róan atmosfer

lub 4 i wicej ksiyców. Mieszkaniec Marsa

lub Neptuna na naszej ziemi staraby si moe
wyobrani dorobi sobie te barwy i cuda, aby

zaguszy mk wygnania w prostszym i mniej

fantastycznym wiecie. A teraz jeszcze jedno

„kulawe" porównanie: Szatan Miltona zrzucony

z Nieba na ziemi, przyj to strasznym mie-
chem zdumienia, wzgardy, ironji. Bro nas

Boe porównywa cile naszego pieniarza, do

jakiegokolwiek szatana, czy demona, bodaj do
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kochajcego w nienawici i nawracajcego si,

choby do tych letlistych i ciemnych zarazem

duchów Byronskich, a nawet do smutnej po-

staci Miltona — Abbadony, w którym wicej

moe byo anioa nili demona i który mczy
si tym dualizmem swej natury i szuka wci
mierci. Jeszcze jedno porównanie! Byron na-

zywa sam siebie „cudzoziemcem na ziemi"^

Sowacki — to duch, za innymi bytami majcy
nieukojon nostalgj. I Leopardi si mczy
straszliwie pobytem na ziemi; wprost nudzi si,

cierpia na „królewsk nud", któr nosi jak

palladjum. T sam królewsk nud i wzgard
dla ziemi ma Sowacki. Ale Leopardi nie wy-

leczy si nigdy. Sowacki mia dziwny dar

dekorowania ziemi królewskim przepychem swej

wyobrani, wprost „Sowacczenia'' ziemi. Tak,

sowacczenia, bo musi istnie Sowaccyzm, skoro

istnieje Ibsenizm lub Tostoizm. I to omówie-

nie, ten termin uwolniby nas od mczcej za-

gadki, gdybymy byli nominalistami. Ale na-

zwa, to jeszcze nie odkry. Zdumieni jestemy

jasnoci, okrelonoci Mickiewicza. Tak to

dzie—a Sowacki— fantastyczna noc, noc moe
wschodnia, opisana w sonetach Mickiewicza.

Wiemy, e Mickiewicz, jeeli mówi e wierzy,

to wierzy, jeeli kocha, to kocha. Ale o So-
wackim tego nie moemy powiedzie. Zoono
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j^go nastrojów i uczu jest tak zawrotna, e
nie ima si jej adna analiza. Tylko hypote-

zami i uczuciem si wnikn w ni nieco mo-

emy wtedy, gdy jestemy zesowacczeni.

„Ju nie dwik, nie szmer—lecz gosu ruczaje,

Ja duch-anio, ja z rozdwików wstaj**.

mówi w „Królu-Duchu". Czyby z rozdwików,
z dysharmonji „wstawa" i by jak potn
zdysharmonizowan iarmonj, instrumentacj

fantastyczn, jak Bethowen, podczas gdy Mic-

kiewicz — to Chopin, który pieni ludowe prze-

tapia na wysz tre sztuki? — Co znaczy na-

przykad „ko soca", „organek zoty, wiszcy
na srebrnych anioach", „dziewice mione desz-

czem zotym"? Kiedy kocha, zdaje nam si, e
szydzi, kiedy ironizuje, moe kocha, bo „sercem

gryzie". Czy moe niema serca, ale tylko fan-

tazj.

„Czy nie widzicie, em chory: szatanizm,

Bajronizm, siedem mnie drczy boleci*,

woa. Ale czy tylko siedem drczy go boleci,

nam by si zdawao, e tysic, albo moe adna,

moe to zimny szyderca, pozer, egoista, który

gra kolorami uczu, transpozycjami sownemi,

poza któremi treci niema. Za sabimy, aeby
go sdzi, on sam siebie nieraz sdzi i to nam
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musi wystarczy. On sam zapewne nawet nie

zna siebie i wraz z Lucyferem z „Samuela Zbo-

rowskiego" zapytuje:

„To ty mi powiedz, Boe, skd ja jestem

I skd mi w sowach tyle serc i krzyków*?

I on, nie móg tego odgadn, cho,

»Mial w harfie ducha, co zgaduje przeszo"?

I musi pyta znowu Boga:

„Có ja jestem—ja harfa wszystkich ludzkich tonów"?

Ludzkich i moe nadludzkich, bo oto w in-

nem miejscu mówi:

„Mio by take dumnym i samotnym,

I niedzielone mie uczucia z nikim,

I nad powietrza ulatujc cisz
Sucha harf takich, jak ludzie nie sysz".

A zatem, bdc ludmi, przyj musimy
do wniosku, e cz tylko jego pieni zrozu-

mie zdoamy, usysze, i o ile i jak si sam
objawi w duchu naszym. Na wstpie do „Króla-

Ducha" mówi poeta:

„Wyraniejsze tych rzeczy wypowiedzenie

wzbronione zostao dotd poecie pod trwog
Boga zostajcemu. Trudu doznasz czytajc ni-
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niejsze poema, a walk bdziesz musia odby
duchu czytelnika, z duchem poety...

Aeby go wic pozna, trzeba z nim wal-

"Czy. Z nim walczy... to zakrawa na ironj!

Przecitny czytelnik chyba tylko ze lazami

i Grabcami wytrzymaby zwycizk kampanj.

Ale znie szturm Bolesawów, Kirkorów, Lam-

brów, Lucyfera lub Króla-Ducha, nie, to ju
ironja. To jest raczej wezwanie do kapitulacji

na warunkach lepego poddastwa. Wszak Mic-

kiewiczowi rkawic cisn, mówic e: „moje

bdzie za grobem zwyciztwo". Wszdzie jak

rycerz idzie „krwawo i bez trwogi". Ma co
z owej szewolerji redniowiecznej, która mó-

wia: — Jeeliby si nawet sklepienie nieba na

nas zawalio, to my je na kopjach wyniesiemy.

A w „Królu-Duchu" mówi:

„ ... Komu ja szkodz,

Chobym si tylko na myl zmierzy,

Chobym oczyma uderzyJ po stali

W pancerz i w serce ruszy—wnet si wali".

Czytelnik w stosunku do niego raczej za-

jby musia stanowisko proszcego jak „Duch",

mówicy do „Poety":

„Stój! oni wszyscy z wiar i nadziej.

Pozwól im swej duszy jak kocioa,
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Gdzie teraz adne lampy nie janiej!

Kto \vie, przez ciebie jaki gos zawoa.

Gdy bd W tobie... Patrzaj, jak pikniej!

Ogie im tryska z ócz i z rk i z czoa—
To wielkie duchy, i wydarte niebu"!

I znowu jestemy zdumieni: — duchy, wy-

darte niebu!—czy to szataska walka z niebem?

Wiemy, e kocha poezj do szau, do

krwi, do ez, czyby dla poetyckiego efektu

nieraz powica swoje kapastwo nawet? W in-

nem miejscu mówi:

„Poezja take czsto Walczy z Bogiem".

Sam siebie nazywa pokilkakro: „Piekiel-

nym duchem owionitym i witym" zarazem.

Czyby witym pieka? Mówi o jakim „pie-

kielnym Bogu*^', czyby o Szatanie, którego

wity Pawe nazywa „bogiem tego wiata".

Skd ten dualizm, to zapalanie wiec kolejno

na otarzach Boga i Szatana?

W rednich wiekach istniaa sekta Bogu-

miów, która twierdzia, e cay wiat widomy,

wiat materji stworzy Satanjel, drugi Syn Boga,

prócz Chrystusa. Bóg jest wedug nich czystym

Duchem. Pieko byoby wic i na ziemi. Po-

suchajmy teraz, co mówi Sowacki:
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„Czy widzisz agli tych trumnianych bicie

W opiekielnione zymi duchy fale?

Bo si na siark wy te fal palicie,

A pieko nie jest w niebie, ani w skale;

Lecz jest to duchów do ziemi przybicie.

I krzy— i po cia wadzy gorzkie ale,

I czas powrotu do cia niewiadomy,

I czyn, co w piersiach grzmi, jak puste gromy"...

W pamitniku wiat ten uwaa za „Smutny
szczebel do nieba'*. O Lucyferze kry legenda,

e kocha Chrystusa, który mu si ukazuje cza-

sami i nienawidzi ludzi, a raczej moe gardzi

nimi, bolejc, e go grzechami swymi oddalaj

od Nieba i nie pozwalaj mu doj do Harmonji

z Wszechdobrem. — Przypatrzmy si teraz Luci-

ferowi z „Samuela Zborowskiego'*. Odbija si
w nim z tak si indywidualno samego po-

ety, a moe przeze tylko jak przez medjum
si objawia wiatu Lucifer, który mówi:

„Pacierz mój—to piorun chmur,

Pacierz mój—wulkanem ska,

Pomieniem ska na szczycie gór.

Dopóki ja w mgach, gdzie mi wadze gór,
Bd si czoga przed litoci Bo
I y w tych ciaach, które ze mnie bior
Si natchnienia i t si twórcz"...

Stosunek jego do Chrystusa tak oddaje

poeta:
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„Duch si tu mój -Wpromienia,

Przez mg, piorun rozpruty av Chrystusa cierpienie"-

Niewystarczalno, przemienno wiata wi-

dzialnego, jako stopnia przejciowego ku innym,

jako rodka, a nie celu tak okrela poeta przez

usta Lucifera:

„Kto niemierteln ma W sobie istot,

Czuje -wdziczny ten wiat w starej korze,

e co wikszego ze wiata by moe.
Gdy si urodzi w nowo z ducha cudów...

Wic musi by jaki kraj, gdzie si schodz
Duchy ju godne najwyszego tronu.

Które swój ywot jako harf godz
Nie z grzesznego ciaa, skruszonego trosk,
A z harmonj niemierteln, bosk,
Nie z celem ziemi ju, lecz z celem wiata*.

W innem miejscu mówi:

„Ale i duchów jest to cgl konieczny,

Jaki ostatni, wielki i soneczny".

Lucifer oderwa si od harmonji jakim
fatalizmem, jak katastrof i ciy ku jedynemu
Bogu ca si swycti wadz:

„Panie, s wichry, co wielk kolumg
ami, s burze, duchom niebezpieczne,

Ja je znam. Czoo si moje soneczne
Od nich, a do twych tu stóp pochylio*.

„Z duchowych wntrz". 5
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Przed Bogiem jedynie otwiera swoj po-

tn zmczon ranami dusz i prosi o sd:

^Ty, boleci sdzie, ty wiesz, co cierpi

[obraon do mierci

Duch, kiedy zacznie piewa pie abdzi
W sobie, a ciao pka si na wierci

Jak trzaskajca si iarfa".

,^,Zaprawd, jkiem swoim napeni niebiosa

I ducli swój tu odemkn, bogatszy od skrzyni

[cedrów Salomonowych**.

A teraz od jednych hypotez przeskoczmy

do innych. Dlaczego idea polska miaa si
zama przez skazanie na mier Samuela Zbo-

rowskiego? Czy to nie allegorja? Co znaczy

obraony duch poetycki, o którym mówi Luci-

fer? A moe to idea narodowa miaa si zaa-

ma faszywie przez odrzucenie idei Sowackiego,

przez obojtno do narodu, przez banicj, czy

skazanie na mier Samuela Zborowskiego-So-

wackiego przez kanclerza Zamojskiego—Mickie-

wicza, nosiciela praw narodu zewntrznych,

którymi ama wewntrzne, indywidualne, wol-

nociowe? Wiemy ju tyle o tej mistycznej

walce dwóch tytanów, którym we dwóch w Pol-

sce byo za ciasno. Wiemy, e Sowacki miota

kltwy na Mickiewicza, mówi: „Trupa twego

bd wóczy", nienawidzi go czasem do szau.

Samuel przebacza kanclerzowi i Sowacki prze-
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iDacza, a nawet wielbi Mickiewicza. W „Zawi-

szy Czarnym" przedstawia go jako now inkar-

Tiacj Wadysawa Jagiey, dusz królewsk,

wznios i dziwnie prost zarazem. A w dzien-

niku tak pisze: „Mickiewicz cigle reputacj

rozumnego czowieka na ofiar rzuca — bo mu
Bóg milszy, ni reputacja". Jakie rycerskie zma-

zanie porywczych zapdów!
A przytem ciga dwoisto!... I ta dwoi-

sto, zmienno, czy fantastyczno, czy wielo-

osobowo, bo któ to wie, powtarza si w nim

jako rys znamienny. Jest demokrat, ale dumnym
do szau, do granic dumy samuraja, który go-

tów jest zabi siebie lub tego, kto mu tylko

miecz potrci dumny do granic luciferjanizmu.

To chyba demokrata szlaciecki, jeden z tych

któlewit, którzy tytuy odrzucali ksice, bo

sdzili si by równi królowi. Najwiksz jedno-

lito okazuje wzgldem matki, mio, wzma-

gajc si w miar czasu i oddalenia, mio
i tsknot anioa za anioem. A z jak pych
i wyniosoci uderza na ni, gdy mu napisaa,

e jej si nie podoba „Ksidz Marek" i „Srebr-

ny sen Salomei"! Nazywa j w uniesieniu nie

matk, ale córk swoj. Ta sama dwoisto wzgl-
dem Boga. Tu mamy i pych i pokor zarazem

i rzewne skargi i krzykliwe bunty i pioruny

i zy.
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W „Królu-Duchu" mówi:

»A ja podniosJem pier dumn i tward,
Gotów do koca walczy z Bo wzgard*.,

A potem:

^Zaczem Jama wiksze prawa Boe,
M3?lc natur sam upokorzy".

Albo:

»I kolumnami praw, na których siedzi

Anio ywota, zatrz tak z posady,

A si pokae Bóg w niebiosach blady...

„Król-Duch" jst straszny w tej upiorowej

buntowniczej potdze:

„Na ni ja straszny, piekielny i mocny,

A tem straszniejszy, em by nieszczliwy,

Wyiskrzy cay oczu blask pónocny...*

Ma do rozporzdzenia cae koliorty ducliowr

»Nie wiedz ludzie, przez jakie ja tony,

Przez jakie czyny, przez jakie mczarnie
Zebraem moc duchów, miljony.

Które, gdy wezw, to mi strach ogarnie!

Bo ze soc rónych s i z rónej strony^

Jako girlandy w chmurach i latarnie

Pokazuj si, kiedy sam nie zdoam
Czyni, a one na pomoc przywoam*.
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^Dusza tak silna i bogata!

I tak wielk rzdzicielk koci,
Ze cigle echem duchowego wiata
Gadaa; cigle z jego okropnoci,
Z tych gbin, gdzie ma niewidzialnych lata

Jasnoczerwonych sów, sztyletowoci

Szepczcych... braa straszn si sztychu

. I t jak piorun ciskaa po cichu...

Z ducha mi cigle szed grzmot...*

Jest w nim wiadomo jakiego duchowe-

go wspólnictwa poetów z demonami:

^Wieszcze si jawi W ogniu i gularze,

Przepowiadaj przyszy wiat nieznany.

Co w pieni stworz, to si Wraz pokae
Przyprowadzane na wiat przez szatany*.

A jak pogodzi w opisach tych „wielkich

duchów witych wojnach witych", gdzie grzmi

wichura buntu „ducha namitnych kapanów",
ten oto ustp:

„Wtenczas to dusza wystpia ze mnie,

I o swe ciao ju nie utroskana,

Ani za ciaem paczca daremnie,

Caa poddana pod wyroki Pana..."

Albo tak modlitw w pamitniku:

„Wierz w Boga Ojca Wszechmogcego,
Stworzyciela ducha wszelkiego, przez który dzie-

je si wszelka widzialno i wszelkie ciao zo-
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stao stworzone. Wierz w Chrystusa, Syna

Boego, jako w sowo wiata, który nas duchy

i czonki swoje jednoczy, spraw nasz ku ce-

lom Boym prowadzi, a objawion jest w ciele

ludzkim, ukrzyowan by, z ciaem zmartwych-

wsta i uniesion jest w oboki. Wierz w Ducha

witego, który z Chrystusa i Stwórcy urodzony,

nakarmi wszelki duch ziemski i si twórcz

napenia, w koció jeden na ziemi i w pasterza

jednego i w zwizek nasz ze witemi i w prze-

mienie wiata, które ma by przez duchy nasze,,

przez prac nasz i modlitw nasz, przez które

zmartwychwstanie ciaa wszelkiego nastpi, i y-
wot wieczny i królestwo Boe widzialne stanie

iemi".

Albo co znaczy ta oto modlitwa:

„Wierz w wity koció powszechny,

I w najwyszego ducha pasterstwo;

Wierz w witych duchów zwizek,
Widzialnych i niewidzialnych—

Wierz W wiata przemienienie,

W ostateczne zmartwychwstanie

Ciaa wszelkiego na ziemi,

W królestwo Boe widzialne

Przychodzce z przemienieniem

Natury naszej cielesnej,

Z przeamaniem grzechu wszelkiego

—

Wierz i w ywot wieczny". Amen.
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Towjanizm? Przemiana w ducha pokory?

I to wyjanienie amie si na zawrotnej wyynie
tego olbrzymiego ducha. Jak i Mickiewicz to-

wjanizmowi nie tyle ulega, ile by z t ide
wspóczenie, niesusznie ochrzczon tem mia-

nem. Idea ta moga si nazywa i Mickiewicy-

zmem i Sowacczyzmem. Mickiewicz by prost

i jasn konsekwencj, by sob zawsze, Sowacki

by dziwn konsekwencj w pozornej niekonse-

kwencji. Czy on „syn królewskiej pieni", on

wizjoner z urodzenia, szermierz ducha niezwy-

ciony, potrzebowa nawraca i mistrzostwa

innego prócz Boskiego? Wystawmy sobie tylko,

e i Mickiemcz i Szekspir byli nieskoczenie

inni, skoro przeszli przez dusz twórcz Sowa-
ckiego, aeby zrozumie, e Towjanizm móg
by tylko motywem, jednym z licznych. Nawet
Swedenborgizm musia si podda zesowaccze-

niu. Kada idea, kady systemat, doktryna filo--

zoficzna czy teozoficzna przewietlona duchem-

wieszczym Sowackiego wygldaa nie jak rebus

lub mapa, ale jak agitacyjna rewelacja, wizjo-

nerski pomie ywy, palcy si i zapalajcy.

Mona go nazwa i mistykiem i mesjanist

i spirytyst, i heglist, ale on tem wszystkiem

nie jest w taki sposób jak inni, ale w odmienny^

w sposób Sowackiego. e by spirytyst jak

i Mickiewicz, dowodzi mnóstwo rzeczy, choby
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ten list do ^autora Irydjona" jako przedmowa
do „Lilji Wenedy": „Zaprawd ci powiadam*,

jam tych mar nie woa, przyszy same. Przy-

prowadzia je z sob biaa Lilja Weneda, a ja

ujrzawszy ten tum ludzi, harf zotych, hemów,
tarcz i mieczów dobytych, usyszawszy gosy
zmieszane dawno ju wymordowanego ludu,

wziem jedn z harf wenedyjskich do rki,

i przyrzekem duchom powie wiern i nag,
jaka si posgowym nieszczciom naley." Jak

i Mickiewicz uwaa sztuk poetyck za pryzmat,

przez który jawi si duchy. Widzi wiat jakby

w bezwiadomym jasnowidzeniu, jak we nie
magnetycznym. Przebywajcy w tym stanie

opowiadaj, e widz ciao ludzkie, uduchowione

piknoci, skrzce si, jakby od sztucznych

ogni. Jasnowidze mówi przytem, e nie maj
do sów na opisanie tych cudów i dziwów,

które widzieli. Sowacki rozporzdza tak szalo-

n orkiestracj sowa, e moe objawia nam
wiaty nieznane. Wydaje si zrazu jakby chaos

dwików przez mgy z oddalenia si do nas

przedziera, potem coraz wyraniej syszymy,

jakby dziwny sen czy halucynacja staway si
rzeczywistoci i ta ostatnia staje si w kocu
dotykaln prawie, okolona protuberancjami dzi-

wnemi, jakby nic z ni nie majcemi zwizku.

Ale to moe kosmiczne materje, komety, bka-
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jce si wród soc i planet. I jaka to twór-

czo — realny symbolizm, czy moe realizm

modernistyczny? Nie wiemy, bo Sowacki ani

w modernizmie, ani w romantyzmie cakiem si
nie mieci, chyba — w Sowaccyzmie.

I czeme w kocu objani te rozpaczne

rozamy ductia naszego wieszcza, te sprzeczno-

ci, czy nieokrelnoci? Przewag stylu i sowa?

Ale w takim razie kad tre ubraby w swe

królewskie szaty i nie czyby treci ze sob
sprzecznycli. Dla cudnych tonów muzycznych,

dla kolorystyki nie powiciby ducha, jak to

robi wielu modernistów. Ducha chcia objawi,

niejako zmaterjalizowa chwilowo w sowie, aby

sowo stao si duchem, a duch sowem. W tym

celu dla oddania wibracji „istoty rzeczy", „du-

cha wiata" wyszukiwa najzawilsze i najcudniej-

sze konstrukcje sów, racych jak gromy, grzmi-

cych jak fanfary lub organy, koyszce si jak

kwietne ki w wonnych poszmerach, to dzwo-

nice trylami sowików. Nie pieci si form,

forma przychodzia do z natchnieniem, z du-

chem twórczym. Mglistym, niewyranym, fanta-

stycznym jest dopóki mniej go znamy, mniej

jako twórc i jako czowieka. A ile pod tym

wzgldem ostatnim jest w nim pozornych sprze-

cznoci! Zdaje nam si, e jest hardym, dumnym,
nieugitym, zimnym, szyderczym, wyniosym jak
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król. A jednak ile to razy dra, jak mimoza

do przyjani czuej, ciepej i nieckliwej, ile razy

skary si na mk osamotnienia.

„Tak -wic—to los mój, na grobowcach siada
I szuka smutków bahych, wiotkich, kruchych.

To los mój, senne królestwa posiada,

Nieme mie harfy i suczów guchych,

Albo umarych— i tak peny wstrtu—
Na ko! chc soca, wichru i ttentu!*

Albo ali si w innem miejscu:

„Jeli Bóg wiedzia, jak mi byo trudno

Do tego ycia, co mi dat, przywykn
I nie przeklina... i drog bezludn
I po tym wiecie szalonym, i nikn,
Co dnia myl jedn rozpaczy zaczyna.
Myl t modli si... i nie przeklina!**

A w testamencie mówi:

„yem z wami, cierpiaem i pakaem z wami;

Nigdy mi, kto szlachetny nie by obojtny.*

Rozumiemy teraz jaka to obojtno bya
w nim, obojtno i wzgarda dla obudnych,

osciycli egoistów. Bo inaczej sprzecznoci

wydaby nam si wiersz nastpujcy:

„Kto drugi tak bez wiata oklasków si zgodzi

I? Tak obojtno, jak ja, mie dla wiata?
By sternikiem duchami napenionej odzi,

I tak cicho odlecie, jak duch, gdy odlata?"
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By wic obojtnym na poklask i saw,
a rwa si do sawy, szala na myl o sawie.

—

Poza, udanie, czy obuda? W innem miejscu

powiada:

„Jak duch trumn}?

Smutkiem dumny
Nad szmer domów

Trzymam skronie

Tam—w koronie

Chmur i gromów".

Jak to pogodzi z tsknot do rodzinnego

ogniska, do zwykego ycia, nie mczcego na-

piciem wszystkicli si ducia? „Ducli silny,

a ciao mde" — mówi Pismo w. Wszak to

i Clirystus prosi o odwrócenie czary. Ciao

mogo ulega i to rzadko, duch by niezwyci-

ony, tytaniczny, do Boga leccy z pomieniem
alu i clici coraz to wyszycli udoskonale:

„Cho mi tak niebo Ty zocisz i morze,

Smutno mi Boe!...

I có wyrwa go mogo z mk nostalgji

za innymi bytami, smutku, wstrtu do realizmu

ycia, do powszednioci, z miota bezustannych?

Arne Garborg w „Znuonych Duszach" powia-

da: — Dwa czynniki tylko mog zorganizowa

ducha mczyzny—ukochana i kochajca kobieta

albo wiara. Wiemy, e kobiety raczej dezorga-
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nizujcy wpyw odegray w yciu Sowackiego.

Nie da si jednak zama, by wiadomym wy-
szego swego posannictwa i celu, a równie tej

demonicznej fatalnej potgi kobiet, któr tak

zrozumieli dzi modernici. Po alach i prze-

klestwach, mówi w kocu do nieznajomej:

„Czekam -ale nie ciebie, tskni—nie za tob*.

A w innem miejscu:

„Ciemno twej duszy, jak dumy plama

Od ciaa przesza do ciaa:

Widzisz—jad w sercu?—to za ta sama,

Któr ty w serce nalaa".

Albo do Anieli M.:

„Bo serce moje jest losu i Boga,

A wprzód, nim miaaby je zdepta noga,

Prdzej je zimnem elazem rozetn,
I próno powiesz, bo nikt nie uwierzy^

Abym twój nosi znak u lewej strony:

Bo moje serce jest w paszczu rycerzy,

Którzy na bieli maj krzy czerwony;

A nad nim jest jeszcze pancerz stalony,

A ono jeszcze gbiej—w trumnie ley".

Jest w Sowackim w stosunku do kobiet

co nieprzeamanie silnego, uniemoliwiajcego

rozamanie jego ducha, wprzgnienie go do

nowej odtwórczoci w potomstwie. On jakby



45

doskonale wiedzia, e ksztat jego duchowy jest

ostatecznym wytworem moliwoci ziemskich dla

Boga, rozpyn si w formach piknej ziemi

nie móg, cho kocha po swojemu pikno ziemia

pragnc go przeduchowi i przemieni na wy-
sze. Nawet ukochana i kochajca kobieta zdaje

si nie mogaby zorganizowa ducha wieszcza^

choby dlatego, e on by innym ni przecitni

ludzie, on by Sowackim! A wiara? Wiemy, e
po swojemu wierzy, nie chcia zna hierarchji

kocielnej, nie przez kapana, ale wprost z Bo-

giem chcia obcowa. Posuchajmy, co mówi
w pamitniku, gdzie spowiada si przed sob^
nie dla innych:

„adna wiara nie bya faszem, ale podnie-

sieniem wyszych duchów, danem do wierzenia

niszym, faszem wiata jest tylko brak wiary^

to jest brak podniesienia si duchowego... W wie-

rze kadej s trzy rodzaje prawdy: 1) wieczna

i odkryta, 2) wieczna i zasoniona dogmatem do

czasu i 3) wzgldna, która tylko jest prawd dla

pewnej epoki i dla pewnych duchów." Nie idzie

ladem namitnych herezjarchów-agitatorów. Nie

jest to zapdliwy Rej, ale raczej Kochanowski,

który nie chce burzy spokoju kocioa.

„Nieche nie powiada czowiek, e w moich

sowach kocioowi jaka nienawi jest lub jaka

zdrada, albo strach jaki" — mówi w tyme „Pa-
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mitniku". A w „Wykadzie nauki" tak interpre-

tuje religj: „...Na kocu bowiem tej pieni, s-
dz, e sprawiedliwo i mio Boga ku wiatu,

bez pomocy czyca i pieka, a z jedn tylko

nagrod, która jest w zdobyciu celów ostatecz-

nyci, odkryjecie... I wiara wasza w niemiertel-

no ducha stanie si ju nie przypuszczeniem

w ducliu ale pewnoci i ducha natur..." A da-

lej: „Metampsychoza i Panteizm cigny was

do siebie jako dwie prawdy duchowi Chrystuso-

wemu poety poddane — Albowiem dopóki one

same byy na ziemi, byy prawdami dla najni-

szych duchów... a teraz s podstaw, na której

stoi duch chrzecijaski!..."

Ta teorja religijna wynika u niego nie tyl-

ko z olbrzymiego intuicyjnego wizjonerstwa, ale

oparta jest na szeregu mozolnych docieka po-

szczególnych nauk, nawet przyrodniczych, jak

wiadcz notatki pozostae po wieszczu. Zaró-

wno tu jak i w poezji nie spuszcza si na fan-

tastyczne skojarzenia, szmery barwnych sów.

Do dramatów studjowa dugo historj i czyni

wypisy i komentarze. Widzimy przedziwn je-

dnolito jego prozy i poezji, uywa tu i tam

podobnych technicznych rodków zewntrznych

i wewntrznych, podnosi proz do czaru poezji,

a obie do wyyn mesjanizmu, kapastwa i wia-

ry, przenikajcej ca jego istot. Przypatrzmy
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si teraz konstrukcji jego olbrzymiego wiaro-

wego pogldu.

„Kto wie, — mówi w licie do Rembow-

skiego — e przez Ducha i dla Ducha wiat jest,

wicej wie, ni wszyscy, którzy szukaj tajemnic

formy... Nauki których celem dotychczas bya
obserwacja fenomenów globowych— musz prze-

mieni si w samych zaoeniach i definicjach,

wziwszy za cel — obserwacj ducha — w pra-

cach jego odwiecznych na globie." Z tego sta-

nowiska okrela róne nauki: „Fizyka jest nauk
dróg, którymi duch dziaa na form... Chemja

jest nauk pracy ducha w zoeniu cia... Bota-

nika— pracy ducha, któr odby w tworach or-

ganizowanych na globie,— Historja— pracy, któ-

r duchy globowe odbyy w formach ludzkich,—
Ekonomja polityczna jest nauk, przez któr

ruch ducha ludzkiego ma si wyobrazi jak naj-

prdzej przez wartoci widzialne. Polityka jest

nauk wydzielania sprawiedliwoci duchowej je-

dnostkom duchów— w zgodzie z ogóem i tera-

niejszoci ducha globowego na ziemi i ze wzgl-

dnoci cig na cele ducha Boego w przy-

szoci.— Pedagogika jest nauk rozpoznawania

duchów w ciaach przychodzcych; odwieanie
wiedzy wiekowej w duchach— z ukazywaniem

cigej jednoci celu Boego na ziemi/ W ro-

zwoju dalszym swej nauki pisze do koa To-
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wjaczyków, zaznaczajc odrbno swego sta-

nowiska na wiele spraw ducha:

„Co do ducha waszego, Bracia moi, uznaj,

e ten czysty jest— i najpikniejszy na ziemi.

Ale wy go ju przyprowadzacie do form — ju
obumiera— ju stao si u was rozkazem: przyj
w duchu — mówi z ducha— uderzy kogo du-

chem— by w wielkiem podniesieniu, czuciu —
gdy tymczasem ja, który znam cho niedosko-

nale, stan natchnienia i dziaania na drugich lu-

dzi, bdcych w natchnieniu, nie syszaem ni-

gdy w kole naszym tego gosu. Na rozsdek

wprawdzie dziaano— po wniosku kadym otrzy-

mywano zgod— ale zgod inteligencyjn, nie

duchow— wiadczy o tem nawet przeklestwo,

rzucone na przyszo— na niewidzialne jeszcze,

nie przeczute duchy... Kto przeklina, ten wt-
pi, a tem samem nie mia mioci, ani wiary,

ani nadziei — nawet dawnych cnót zakonu —
a có dopiero tej nowej wiary w spraw Bo
i kadego, który dla niej si ofiarowa." Czyby
on, który ciska tyle gromów i przeklestw na-

mitnych, on,

„anio na dnie mgie czerwonych,

Pan niewidzialnych duchów— brat szalonych...*

teraz potpia wybuchy, ywio i temperament,

ze lwa ryczcego zamieni si na jagni? Jak t
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Sprzeczno wyjani? Ale idmy dalej za nim,

moe sam nam odpowie duchem, a nie inteli-

gencj i rozumem. W „Wykadzie nauki" tak

mówi: „Teraz, gdy rozgldam wasze duchy, wie-

dz i czucie wasze, to nie wiem, jak was sobie

wytomaczy, bo oto ju nie jestecie jak w przed-

chrystusowych czasach, z jednej lub dwóch cnót

zbudowani, ale duchy wasze przedstawiaj mi
si w ksztacie niby katedralnych gotyckich ko-

cioów— wyduchowione... ju nie posgowe jak

dawniej, ale niby z nieskoczonoci, która nie

pozwala adnej cnoty zgruntowa... adnego uczu-

cia wzi na doskona szal... oto wydobyem
z was wiedz przyszych wieków i znalazem j,
w waszem sumieniu..." A dalej: „Kto czuje —
ten albo czyni albo czyni bdzie— wszyscy

mamy w sobie ducha wspólnictwo, a nic si du-

chowego na wiecie nie stao, bez potrcenia

caej masy duchów, caej tej harfy strun, a do

ostatniej struny jczcej po dziecinnemu w ma-

terji... Gdybycie nie wiedzieli w gbi ducha

waszego o caej przeszoci, niktby dla was nie

móg by ani rewelatorem, ani poet, ani mala-

rzem... albowiem dzi przychodziyby duchy nie

majce adnego zwizku z myl i z czuciem

ludzi... Jest wic hierarchja duchów, walczca

z hierarchja postawion z cia na wiecie, z któ-

rej to walki wychodz wszystkie wojny i zamie-

rz duchowych wntrz**. 4
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szania— i te nie skocz si, a na hierarchji

duchów zbuduje si wszelka forma," A w in-

nem miejscu tak tomaczy istot mierci: „Oto

wic duch nasz stoi z tajemnic myli, odwie-

con na czole— z uczucia pomieniem w sercu...

z gwiazdami trójc zmysowych na ciele... roz-

szerzajcy swe pomiertne niebiosa, coraz szer-

szym i gbszym o niebiosach wyobraeniem.

Wicej czyni— bez wiedzy — w tym ksztacie

pracujc, wyrabia w sobie ksztat nowy— si, któ-

ra si koniecznie objawi... potg, która koniecz-

nie koció cielesny ciaa ten — który nim roz-

rzuci a nowy zbuduje... ju skutkiem pracy i ofiar

sta si niepodobnym do ksztatu, którym go

urodzenie obdarowao... albo — niestety, niego-

dny tej formy szlachetnej i witej, która ku

niemu jeszcze duchy przyciga... W jednym
i drugim razie mier staa si konieczn —
mier... firanka ciemna, któr spuszcza Bóg,

ilekro sprawiedliwo swoj wzgldem duchów
spenia bez szkody, bez przestrachu ducha ludz-

kiego na globie." W dalszym tomaczeniu du-

choznawstwa jest w zgodzie ze spirytystami,

którzy twierdz, e ju same przebywanie ducha

w ciele jest mk, pomimo wzgldnego szcz-

cia ziemskiego: „Wszake z takich szerokoci

i obszarów, jakie teraz ju pojmujemy, gdy spa-

dajc w ono formy... w ciao si ludzkie obie-
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czemy... duchy nasze czu musz ogromny ucisk

ciaa i straszliw, zmysami ogrodzon ciasnot..

Jeeli ten, który mówi: czuj si w socu
a który zarazem mówic to ju si czu na o
nie sonecznycli ducliów... teraz po ludzku po

-dobnego bytu zada: to zaprawd zamiast uczu
si w zwizku ze sonecznych wiatów natur —
uczuje si w sprzecznoci z ciaem... jego wola

w bój wejdzie z ograniczon zmysów potg...

gdy duch jest wielki w wolach swoich niesko-

czonych potny... walka ta objawia si niesko-

czon i twórcz myli potg... i przeciwnie,

sabo ducha, wnet niemoc formy pokonana

bezpodn jest, i sabym tylko zwyczajnych my-
li szelestem ciao napenia..." Materj nazywa

„dzieckiem ducha naszego", która „chocia w ka-

mie zamieniona, musi by wszake przez du-

cha naszego wywicon i Bogu Duchowi od-

dan..." A tak uszczliwionym by tem obja-

wieniem si prawdy: „Nie sdz— mówi— aby-

cie wy byli szczliwsi odemnie, bo ja czsto

w duchu mam teraz takie szerokie, mzkie uczu-

cia, jak gdybym szed na soce." Do matki

pisze: „Nie na to jestemy na ziemi, abymy
szukali prónej uciechy i posgów przyszych,

jako autorowe, grajcy kady swoj sztuk smu-

tn lub weso, ale dla chway Boej jestemy
i dla pracy prostej a czystej i dla wywizania
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ducha naszego, i dla spenienia tego. Dotcf
smutno nam byo i gorzko, bo mylelimy, e
jedynie dla kawaka ziemi cierpie musimy, leczt

teraz widz, e nie tylko dla ziemi, ale i dla

nieba cierpimy, aeby si duchy nasze w cier-

pieniu oczyciy i nauczyy nowych a potrze-

bnych nam cnót." W „Dzienniku" pisze: „Ce-

lem naszym jest uwolnienie ducha naszego od

ksztatu globowego — a droga — ofiara ciaa

i mier dla wyszego celu ducha podniesiona—
która nam uzyskuje potg ducha wiksz w dru-

gim ywocie i ciao sposobniejsze do ofiary—
a nareszcie mimowolnie przez moc Ducha w.
zostaniemy witerni." W „Wykadzie nauki''

poucza: „Pamitajcie te na to, e zasug wa-

sz, raz tylko cudown pomoc wyszego i nie-

skalanego przejciem przez twory Ducha wspar-

ci, doj macie do tej wysokoci, na której dzi

jestecie— gotowi ju prawie Anioom przewo-

dniczy— ziemi w gwiazd mioci Boej roz-

promieni... duchy inne do siebie podnie, a
si w harmonji z misj wiata midzy wiatami

uczuj..." A dalej: „Wszelki duch podczas y-
wota magnetycznie, po mierci za Sakramental-

nie dziaajc bierze udzia w pracy wiata, i po-

maga sprawie Boej lub szkodzi... Przez znak

jednak widzialny potrzebuje otworzy sobie zwi-

zek z duchów podobnych gromad. Myl da-
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piero obudziwszy, uderza na czucie,., i jeszcze

z myli i z uczucia moe by wyrzucony, jako

kwiat, który si nie przyjmie na ziemi przeciw-

nej sobie natury... Potrzeba wic woli i uko-

chania ywych — a wszelki duch podug mocy

pomiertnej w sakramentaln zamienia si wa-
dz". W „Genezis z Ducha" modli si górn,

majestatyczn i korn zarazem modlitw: „A cho-

cia ja wiem. Panie, e zoony w skrze pier-

wotnej duch mój w kamieniu juy cakowicie,

-dla moich wszake ndznych oczu, od tej do-

piero mierci i od tej pierwszej ofiary miertel-

nej, duch widomie yc zaczyna i bratem moim
staje si". Wszystko mu si wydaje spraw
duchów, nawet drobiazg, wszdzie widzi taje-

imnice, cho je stara si rozstrzygn. W Pa-

mitniku pisze: „Dzi odwiedzajc druidyck

wityni—znalazem przed gazami ró wieo
zerwan— kto j porzuci? Zdawaa mi si du-

chów ofiar, po dwakro wrzucaem j do wn-
trza groty, chcc, aby ]ak lampa wiecia w cie-

mnoci, ale zawsze zapadaa tak midzy kamie-

nie, e j wydobywa musiaem. W tem by
musi jaka tajemnicza nauka duchów, ale jej

odgadn nie mog". Pomimo tej zagadkowoci

tajemniczej wszdzie widzi celowo* „Oto —
mówi—wasz cel ostateczny, prac ducha, dc
ku ziemi caej atmosferycznej do rozjanienia.



54

Có masz czyni? Bd wpatrzony w owo sonce

ostateczne, a czuy na wszelkie tclinienie mocy
niewidzialnej Boej, która duchy wiata ku temu

celowi objawi. Wszelka praca z ducha twojego-

wykwitnie, wszelka niemoc z ciaa przyjdzie

i albo pokona, albo przez ciebie dokonana —
zmieni si w moc now i si"... W imi mi-

oci, nawet ku duchom zym, wiedzy a nie^

serca pozbawionym nawouje nieznanych rycerzy

do harców w imi Boe, jak niegdy w poezji

zwa Kirkorów i Ksit Niezomnych: „Oto
jest rycerstwo nowe wieku, nie na liczbie ju,

ale na mocy duchowej i witej zbudowane;

i nikt z niemiertelnych nie pojawi si w szran-

kach zwalcza was, i miertelni doczeni przed

zapdem naszym ustpi, bo jak przed wiekami

z ona Boego wylatujcy duchowie, czujem si
cigle w locie, coraz wiksz si lotu i przo-

dowania obdarzeni... przez tysice jeszcze lat

dla celów ostatecznych Chrystusowych pracowa
zdolni, a nareszcie odetchnienie nasze przyjdzie

od samego Chrystusa, który w obokach zjawi

si i ostatnie wizy cielesne ducha krpujce
zrzuci, obudziwszy nas niby w przemienieniu,,

w sonecznoci i w naturze, odpowiadajce}

mocy i anielstwa ducha naszego... Bdziemy
o wyraniejsz czno duchów naszych z du-

chem sprawy wiata tego starali si... Nie trzeba,,
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aby duch wzi jakie ciao, cicc si poucza.

Nie oczy w nas widz, ale ducli widzi ciao

przez oczy, moe wic bez oczu widzie duclia,

który go mocno, w ksztacie ludzkim bdcy,
trci. Widzenie przez poetów doskonaycli rze-

czy, które opisuj, jest ju jednym ze stopni

widzenia, (wiksze ducliy, przeznaczone na pro-

roctwa potrzebuj mocniejszego trcenia, ale

widz doskonalej... Osoba przytomna wizji,

moe jej nie widzie, wiedz o tem dawno du-

chy, wiedzia Szekspir, piszc Hamleta... Poeci

s wielkimi odgrzebywaczami sów duchów, bo

je maj podszepnite, a sowa te, do rymu
uyte, maj potg rewelacyjn, to jest dzwo^

ni jakiem tajnem wspomnieniem w kadym
duchu"...

Teorj t rozwija i w listach do matki:

„Jakebym ja móg melancholizowa, widzc
w kadym kroku sprawiedliwo Bo i prze-

konany, e sam duch kady winien jest smutku

który go uciska... Spostrzega wic nareszcie,

droga moja, e wszystko, co nam kar si zda-

wao, jest bogosawiestwem Boym, e wicej

nie bralimy od Niego, ni nam si naley, bo
obejrzyj si na ludzi i oto s niektórzy, szcz-

liwsi niby od nas, ale im serc nie staje i nie-

szczliwsi od nas a dusz nie maj... tak to

wiat w niczem jeszcze nie odpowiada duchowi
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naszemu, i to jest wanie wielki post nasz

i wielkie nowe mczestwo, przez które duchem
przej musimy, przechodzc jak dawni wici
przez pustynie... Niech za nami zostan rzeczy

ukochane wprawdzie, ale do których ju nie

tsknimy tak, jak do jedynych rzeczy, z których

moga mie szczcie dusza nasza... przysz
moc ducha naszego ukochajmy... Te sny, które

mówisz e schodz na ciebie i mocniej si czu
daj, dowodz mi, e odzyzkujesz zwizek
z prawdziwym wiatem duchów, którego my
jestemy czonkami, a czasem tylko narzdziami

nic nie wiedzcemi... O bd ty pracownic
wieków i matk i siostr moj wieczn, w wieki

cae rozpuszczona mylami, w tysice lat idca
lotem, a wetchnit w siebie si sakramentaln

Chrystusa przemienisz wiat, nawet cielenie...

Ja i miljony ukochamy ci i nie opucim nigdy,

a midzy sob nigdy ba si nie bdziemy
o rozczenie cielesne. Wierz mi, e prawdziwe

rozczenie ludzi jest tylko w duchu, gdy jeden

naprzód idc, mocuje si z czasem i amie for-

my istniejce, a drngi, zamiowawszy rzeczy

przesze, cielesne, a tsknot wabice po sza-

tasku, zostanie i da si pochwyci tym wirem

ludzi, który cigle wiruje i burzy si, a nic

z siebie nowego nie wyrzuca nad to, co byo...

o jake by to bya rozkoszna droga dla dusz,
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którym si Pan Bóg odkry, gdyby na tej dro-

dze, po której do celów Boych id, nie znaj-

doway wstecznych, albo wstrzymanych anioów,

czasami najmilsze dusze s takiemi zaprzyciela-

mi; pomyl, jaka tortura, jaka bole okrutna!

Jeeli chcesz mi prawdziwie uly w boleci

mojej, to przez Boga, zobacz mi, pro Go
o wiar w duchu, pro Go o to uczucie nie-

miertelnoci, którego ludzie jeszcze nie maj
na ziemi. Niech ci da uczu to wszystko Pan
wiata, e ty w Nim bya ju przed wiekami,

a teraz jeste z pracy wasnej twojej Jemu stwo-

rzona... Ty wiesz... ja — ogie chodzcy, ja,

niegdy dziecko niepohamowane, teraz yj,
jakgdyby we mnie nic ludzkiego nie byo, ani

krwi, ani chci, ani zawrzenia, ani wybuchu...

Umiecha mi si nawet z ludzi nie wolno,

trzeba wszystko zrozumie, przyj, ukocha,

oywi, przemieni i Bogu na ziemi pokaza
prac anielsk"...

To samo cige duchowidztwo, ale po-
czone z ttnic krwi namitnoci, duchy z ar-

terjami, w ulubionym kolorze czy na tle czer-

wonem — widzimy i w dawniejszych poezjach

wieszcza... Te mary s teraz odpdzane, na

miejsce walki, burz i szturmów, zapanowaa
cisza, w której sycha szmer szmer skrzyde

anielskich, poeta prosi o to „Ducha":
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„Có ty mi "Wróysz tyiii piknym widokiem

Tcz i bkitów? Za mn inna strona

I duchy, co si na pie zbiegy tokiem,

Od których bya ju ogniem czerwona.

Ich tchem trujca, ttnica ich krokiem...

Dobranoc! Harfiarz wasz pospnie kona!

Klnie wam i kona... precz straszydo stare.

O siostro! odpd odemnie t mar*!

Ten sam poeta mówi:

„Ja byem wtenczas dzieci—lecz do gliny

Kiedy wejdziemy, my straszniejsi z duchów,

To mamy straszne w dziecistwie godziny,

Gdzie duch bez adnych wizów i acuchów
Ma ostrzeenie. W mogilne doliny

Chodzimy chtnie... niby dla podsuchów,
A duchy wtenczas rozmawiaj z nami

Same, lub tylko natury ustami*.

Mczy si jeszcze tajemnicami, zna ca
trudno pojmowania i obejmowania syntezy

wiata konstrukcj psyciiki ludzkiej, przeszko-

dami zmysów:

»A ja wam powiadam: trudniej widzie siebie

Przez te szka biedne, które w naszej gowie
Oprawi Stwórca, kryjc si na niebie

Tak, e cho bkit przenikniecie do dna,

Skryta wam jedna rzecz, widzenia godna*...

Tak mówi w „Podróy do ziemi witej",

a w „Królu-Duchu":
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„Ani Wiedziaem, co to \vzrok—którdy

Duma wyziera... Anio si dzi mieje

Kiedy pomyi, na jakie obrzdy
Szed domysami, tworzc ciaa dzieje,

Wzrok jest to ogie, mówiem; ten wszdy
Musi wytrysn... z wosów, z rk si leje,

Czoo w promienne szaty przyobleka,

wieci z czowieka i patrzy w czowieka".

A w innem miejscu:

„Teraz wiem, jako duch pod ziemi widzi

A w lepym ten cud czsto ujrzysz dziadu,

Którego wiejski ci pies nienawidzi,

órawianemu gdy podobne stadu

Za nim si wlok duchy; wiat ze szydzi

Ale go chopek czuje królem gadu;

I wie, e na te renicy blachmany

Bije wiat duchów, tcz malowany".

Ale z jak to dum ten „Król-Duch" wi-

zjonier spoglda dokoa „wiata ksi, jakgdy%

by „ciemnoci ksi" spowinity girlandami

mk, ciskajc rkawic wiatu!

„Niech mnie ognist otoczy otchani.

Choby a W pieko Wioda, pójd za ni"!

W „Beniowskim" ju wida, e owa pycha

demoniczna zostaa przeamana w ducliu wieszcza:

„Siadam i strumie ez mi z oczu bucha

I przed Bogiem si niemiertelnym korz.

e moj duch cierpi tak*...



I w „Godzinie myli" mamy ten sam du-

chowidczy pogld poety na wiat:

„A dnsza, z iskry urodzona.

Ronem yciem przez A^ieki rozkwita i kona

Przez dJugie wieki, biorc ksztaty ronych tworów
W kwiecie jest dnsz woni i treci kolorów,

W czowieku myl, wiatem staje si w aniele,

Raz wstpnym pchnita ruchem, cigle w Boga pynie".

I wtedy Sowacki mia „wzrok wdrowca,

co w drodze ycia wstpi na szczyty grobowca

i ztamtd ciga mgliste rysy krajobrazów".

Tak wic, poeta mia wiar, mia siln,

zindywidualizowan wiar i móg by przez ni
zorganizowanym wedug teorji Garborga. Mic-

kiewicza moemy sobie wystawi jako arcyka-

pana, prostego, patryarclialnego typu, nie wda-

jcego si w subtelnoci metafizyczne, zdrowie

ducha szczerze i jasno pojte rozszerzajcego.

Sowackiego moglibymy zrazu widzie jako

„Orlanda Szalonego" — na czele hufców rycer-

skich, a nawet jako rycerza wiedzy i swobody

ducha, jako Giordana Brunona namitnego ka-

pana wiedzy. Trudniej nam go widzie jako

mesjanist, arcykapana w duchu sodyczy, po-

kory i pojednania. A jednak ten „ducha na-

mitny kapan,, przesta „wyroki wyprzedza
Boe", ale si w nie wpatrywa oczyma mdrca.
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Grzechy jego byy prdzej grzechami tempera-

mentu, rozumu i fantazji, ni serca. Te zawsze

byo czyste. Skoro oswobodzi si rozum z b-
dów, ucichy burze. Fantazja odrzucia kolory

czerwone i przybraa biae. Jeeli Mickiewicza

moglibymy porówna ze w. Piotrem, prost,

jasn opok kocioa, to Sowacki odpowiada
bdzie w. Pawowi, który usysza gos „zacz

mnie gonisz Szawle** i z takime ogniem i za-

paem jak przeciw wystpi za spraw Chrystusa.

Sowacki pisa, e widzia „Chrystusa ca swoj
moc na wiat zstpujcego" i rzuci si do

agitacji w „sprawie wiata" dla zbawienia w imi
Mistrza-Ideau, ukochanego caym oceanem serca.

Przedtem czu jak niedostateczno czowieka,

niewspómierno z ogromem wszechwiata i po-

rwa si do naprawiania jakby uomnego tworu,

do nastrajania go do nuty orów, gór, huraga-

nów, gwiazd... Walczy, szala, wyda walk
wszystkim, drwi, ksa, gryz pomieniami nie-

nawici miota na niedoskonao, ndz ducha.

Cierpia, paka, nie mia na chwil spokoju.

Nawet osignity stopie wysoki ideau wyda-

wa mu si maym, rwa si wyej, nawet z naj-

wyszych szczytów, sdzc e to stopie przej-

ciowy i e skona musi lub zwyciy, dobi-

jajc si o nowy stopie, o wysz godno
i dostojestwo duchowe. A niemal do obdu
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dochodzia ta walka, walka nawet z Bogiem.

wiadczy o tern wichura tak dziwnych zwrotów

i myli, e a czytelnik boi si o równowag
swego umysu, wnikajc w nie... Wydaje si
co nadludzkiego w nim by. Tak jak on —
mówi chyba rozszalay ocean, wulkan, lub p-
kajcy glob. „Chwyta za trzewia i targa". Do
walki wyzywa i piorunuje, rani, tnie, jakie bo-

lesne czyni operacje, chcc zwyciy, „zjadaczy

chleba przemieni w anioów", wyolbrzymi

karów. Rzuca potoki sów, gromy sów, huczy

jak huragan, chichocze jak burza wiszczca.

Daje brylanty, szmaragdy, rubiny z prob kró-

lewsk o odrzucenie szkieek. W kocu rozbiera

si z gronostajów, ciska bero i z seraficznym

umiechem, sodkim, dziecicym, staje w skro-

mnej szacie braciszka zakonnego, Wtedy sy-

szymy szelest skrzyde anielskich.

Ogromny buntowniczy Archanio przebaga
Boga... Ju si nie mczy... Ju ma harmonj...

Jest z Bogiem i w Bogu...

Jeszcze jedno... W Krakowie wysza bro-

szura p. t. „Sowackiemu'*. Zawiera ona projekt

Sienkiewicza i Witkiewicza pochowania zwok
wieszcza na jednym z cyplów tatrzaskich.

Witkiewicz projektuje: Trzeba wybudowa nad

grobem, wykutym w skale mauzoleum z granitu
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któryby si trzyma wasnym ciarem, jak bu-

dowa piramid; wejcie powinno by równie
zabudowane granitow cian na wieki, a na

progu—olbrzymi bronzowy anio, którego skrzy-

da zasaniaj cian frontow.

Podziwia trzeba trafno projektu. O Szek-

spirze powiedzia Sowacki, e „jest to góra,

wiksza od góry, któr stworzy Pan Bóg". Te

sowa mona i do niego zastosowa. Ogrom
gór go nie umali i nie scliowa. Cimury bd
tu la zy, e niema [u tej formy ziemi, w któr

raczy wstpi duci Sowackiego, nieskoczono
nieba dziwi si bdzie, e czowiek móg by
tak samo nieskoczonym, i dziwi si bd
gwiazdy, e czowiek móg by tak wietlanym

i ogromnym jak one, by gwiazd-czowiekiem,

a wicliry halne d bd w surmy, e ley tu

rycerz niemiertelny— na wieki...

Grób ten moeby stan na Gewoncie,

który ma ksztat olbrzymiego picego rycerza

w sarkofagu...

Legenda zleje tych dwóch picych rycerzy

w jedno...



MISTYCYZM ZYGMUNTA KRASISKIEGO.

Jeeli uznajemy mistycyzm z tajemniczoci
za jedno, to odmówi bdziemy musieli Krasi-
skiemu tytuu mistyka. Jeeli za cech tego

ostatniego nazwiemy ctge denie do poznania

tajemnic bytu drog nie tylko rozumu, ale i wy-

obrani, uczucia, intuicji, to i Krasiskiego

uznamy za mistyka. Ogromne wyksztacenie

filozoficzne nadaje wiatopogldowi wieszcza

przejrzysto i jasno konstrukcyjn, któr
osiga Mickiewicz pomimo techniki i rutyny

filozoficznej. Wobec nich obu, majcych jednak
cho innymi skutkami osignit cech, najbar-

dziej tajemniczym i zawiym jest Sowacki.

Odpowiednio do rónych wadz duszy, do

pewnego stopnia, nazwa moglibymy Mickie-

wicza uczuciem, Sowackiego — wyobrani,
a Krasiskiego rozumem, cho wszyscy oni ope-

rowali peni duszy, waciwie, i dochodzili do

harmonji po kolejnem chwianiu i zwycianiu
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uczucia, wyobrani i rozumu wycznie. Mickie-

wicz mia z nich wszystkicti najmniej wewntrz-

nych zaprzecze rewizyj i korektyw. Krasiskiego

i Sowackiego mczyy góry sprzecznoci, które

paday po dojciu do wyyn natchnienia i wiary,

wtedy, gdy, uywajc sów Krasiskiogo, wiara

w nich „nie upada, ale zasna" i znowu osiga
swoje wyyny. Kady z trzech wieszczów inn
drog do nich dochodzi. Z tej racji monaby
nazwa Mickiewicza najbardziej ywioowo, So-
wackiego—artystycznie, a Krasiskiego— filozo-

ficznie katolickim. Wszyscy trzej widz Boga

w ksztatach potnych, majestatycznych.

Sowacki mówi, e On „lubi lot ogromnych

ptaków", Mickiewicz—w prelekcjach, e Chrystus

nie jest Bogiem li tylko ebraków, a Pankrace-

mu ukazuje si taka wizja: „Jak sup nienej

jasnoci stoi ponad przepaciami — oburcz

wsparta na krzyu, jak na szabli mciciel— ze

splecionych piorunów korona cierniowa". Kra-

siskiego ze Sowackim czy duma i wyniosy

ton wzgldem ludzi, jako „zjadaczów chleba'*,

Mickiewicz w tym wzgldzie jest raczej dobro-

dusznie pobaliwym, oprócz Improwizacji, w któ-

rej gardzi wszystkiemi mdrcami i prorokami.

Ide Towiaskiego najduej, najgorliwiej

zasila i utrwala Mickiewicz. Sowacki wy-

odrbni i zamkn j w swoim bujnym indy-

„Z duchowych wntrz'^ 5
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widualizmie, Krasiski potpi Towiaskiego.

W korespondencjach mówi o nim: ,,Wszystko,

co napisze, staje si law wystyg, zaskorupia,

szar, która ju nie pali, ni wieci", a w innem

miejscu: „Towiaski — to niesychana i arcy-

dziwna potga, ale pena nienawici, nigdy nie

objawiajca si przez mio". Boleje, e idea

ta „obaamucia Mickiewicza, zabia Sowackie-

go". Wszyscy trzej wielcy romantycy mesja-

niczni pomimo tylu pozornych zalenoci, byli

w gruncie zaleni chyba od Boga i Jego obja-

wie w ich duszach. Sowacki i Krasiski cier-

pieli czsto na to niejako oddalanie si Bóstwa

od granic ich jani, dowiadczali wtedy ogro-

mnych cierpie duchowych, nostalgji, spleenu,

apatji, nudy, pustki i osamotnienia. Najmniej

w ten sposób cierpia Mickiewicz. Wszyscy

trzej poddawali si napenianiu ich Boskoci
do granic straszliwych mczar, zej z mk
nie chcieli, wierzc, e przez to wyszy stopie

udoskonalenia i moliwoci dziaania osign.
Robi wraenie wulkanów— to wygasych chwi-

lowo, spalonych, to wybuchajcych, albo mórz,

majcych swoje przypywy i odpywy. Mickie-

wicz chcia niejako sprowadzi na ziemi Niebo,

Krasiski—przetopi ziemi na Niebo, Sowacki
piorunami swego ducha rwa w jakie dziwne

dale przemoc i si.
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W stosunku do potg duchowych Zachodu,

Krasiski przedstawia si do samodzielnie.

O Byronie mówi, e „duchem wyszy od Szek-

spira". Uwielbia Jean'a PauPa Richtera, mówic:

„To by duch, wtajemniczony we wszystkie nie-

widzialne dla nas szlaki pastwa duchów".

Dalej, „w Szekspirze niema pragnienia ziemi

za niebem. Szyller inaczej stpa — póboga

w nim wida... Szekspir rozumia dusz ludzk,

Szyller— ducha ludzkoci. Szekspir dodawa lu-

'dzi jednych do drugich, jak ziarnka piasku —
Szyller ich czy ze sob jak wiata promienie".

Ta sama cecha „czenia ludzi jak wiata pro-

mienie"—jest i w twórczoci Krasiskiego. Na-

stpnie, o sobie mówi nasz wieszcz: „Jak Dant

za ycia przeszedem przez pieko", a potem

jeszcze: „Dant wwierci mi si do duszy. Jak

on sobie Yergila wzi przewodnikiem, tak ja

chciabym jego samego namówi — prowad
mnie"!

Krasiski jeeli ulega Dantemu, to zara-

zem przewysza go czystoci symbolu, wol-

nego od osobistych przymieszek. Jeeli dla

lepszego poznania Dantego, trzeba pozna wspó-

czesn jemu epok, typy, charaktery i postacie

historyczne, to dla Krasiskiego jest to zby-

tecznem. Wszyscy trzej wieszczowie roman-

tyzmu polskiego uwaali poezj jako czyn i obja-
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dobrze przey, ni napisa ksig". Sowacki
woa: „Nauk nie naley dawa tym, którycli

wicej nauczyo nieszczcie*'. Krasiski mówk
„Entuzjazmy kocz si na niczem, bo w so-

waci si duszy wyrzucaj na wsze strony

wiata — kiedy do czynu przyjdzie, id te siy

zbiera tam, gdzie je wiatry rozwiay". Poezj
pojmuj jako syntez: „Poezja jest syntez —
analiza zawsze jej szkodzi. Uczucie poetyczne

jest nieopisanem, syntetycznem, kiedy si wic
rozdrabia na sowa, na myli, trzeba o ile spo-

sób, zachowa jego natur: podnie rami
i wskaza ludziom, a niech oni rozbieraj, ile

promieni w tej gwiedzie i jak szybko wiato^

jej biey do ziemi".

Poezja ma wielkie zadanie religijne: „Wiecz-

no i nieskoczono garnie pod skrzyda swoje

i dlatego wanie bya zawsze i by zawsze musi
religijn, to jest mówi o zagadce wielkiej-,

któr Bóg zada ludzkoci: o przeczuciach innego

ycia, o wspomnieniach tego, co poprzedzio,

nasze przybycie na ziemi... o tem wszystkiem,

co si zwie uczuciem istoty yjcej w granicach,

a przeznaczonej kiedy do ycia bez granic".

Poezja—to poczucie si niemiertelnej jednostki

w swym indywidualizmie. „Poezji niema bez

niemiertelnoci duszy, poezja, to losy dusz.
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moja i kadego to to, e by kiedy, gdzie

i e bdzie kiedy, gdzie, ale ten sam, on, on

zawsze, czy na ziemi, czy na jakim komecie,

czy w raju, czy w piekle, czy w czycu, czy

w polach Elizejskich, czy na Walhalli, byleby

to by on"... A w innem miejscu mówi: „Jeeli

kto w poezji pojmuje tylko objawienie si czst-

kowe czego, dzi, na tem miejscu i przy owych
ludziach, a nie przyrod wiekuist czego, ten

nie moe zwa s! poet". Poezj Krasiski

nazywa „nie marzeniem, ale realnoci". Z Mic-

kiewiczem i Sowackim uwaa twórczo poety

jako objawienie si duchów; „Duch— mówi—
•odbija si sam w sobie pryzm poezji". Tej

ostatniej przyznawa pierwiastek objektywny:

.Religja i poezja—s to prawdy nie tylko sub-

jektywne, ale te i objektywne".

Powoli i z trudem zdobywa Krasiski

swój harmonijny wiatopogld. Dugo podlega

zwtpieniom i rozterkom wewntrznym. W ko-

respondencjach mówi: „Nic nie zaspokoio pra-

.^nie moich na tym wiecie", albo: „Strac

rozum, nie wiedzc, komu si powierzy, czy

djabu, czy anioowi-Stróowi, czy przypadkowi

lepemu, czy rachubie", lub te: „w yciu pieko

stawao mi si zrozumiaem, jasnem, widocznem,

dotykainem**. A w innem miejscu mówi: „Takie
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istoty jak ja, powinny rodzi si w wionianym
Edenie, przed grzechem pierworodnym, kiedy

wszystko byo witem i wolnem lub wprost

w piekle, skoro im ju los kaza narodzi si
wród niedopenionych w grzechu i karze y-
jcych stworze". Nie znosi poowicznoci,.

maoci, nizkoci. „Podnosz myl ku Bogu,,

mówi, i domylam si kresu jeszcze pikniejszych,,

ksztatów jeszcze bardziej yjcych, które czekaj

na ducha mego''. W tej drodze cierniowej od-

czuwa straszne mki: „Bo wszystko nam bóem^.

a nic nam weselem nie jest, bo wszystko nam
zapor, a nic pomoc; bo bylemy mieli serce

w onie i dusz, wiecznie bdziem targani,

pchani z jednego systemu w drugi, z jednego

wierzenia w inne, z jednej fali na nastpn,,

gotowi naprzemian nad przeszoci i za prze-

szoci paka, do przyszoci si zapala....

Jedynym rodkiem, aby nie upa przed ciosem,,

jest wierzy w sowo Boe i wiedzie, e naley

walczy z ludmi, a nigdy nie spocz! Inaczej

zginiemy!"... ycie Krasiskiego byo bezustan-

n walk z ludmi i zemi potgami, dziaajce-

mi przez ludzi. Stan jego ducha czsto by-

podobny do Stanu—Irydjona, który tak opisuje

w zakoczeniu: „I od walki potg zamglio si

powietrze — uczu powtórne konanie. ycie
twoje stao si cae oczekiwaniem i rozdarciem

—
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Ogie pieke pali ci stopy, blaski niebieskie

raniy ci oczy—tumy rway ci na dó i drugie

tumy cigny ci w gór — wtedy nadzieja

boska wszcza si w sercu twojem i zemdlaa

i znów si obudzia, jak iskra i znów zagasa

i stao si czarno — pusto — gucho jak w ni-

coci—bolenie—gorzko—nieznonie jak w roz-

paczy — i sabo — nikczemnie jak w habie".

Stan ten wyraa si tak samo tragicznie i gro-

nie i w korespondencjach: „ycie ziemskie tak

ograniczone, tak ciasne, a dania moje tak

ogromne".

Walki pomidzy duchem a ciaem, adn
miar nie umia pogodzi: „My piewamy —
mówi—o stworzeniu, zoonem z duszy i ciaa,

midzy którym zachodzi walka, sprzeczno

i ból i ruch". A oprócz tego— moc zwtpie,

wtpie o wszystko: „Stpaj za mn dwa

zwtpienia: jedno o Bogu, drugie o niemiertel-

noci duszy wasnej". Wierzy zaczyna w ja-

kie optanie szataskie: „Szatan, nie anio-

stró natchn mnie od lat dziecinnych" — woa
w jednem miejscu, a w innem: „Utraciem

wszelk pewno i miar umysow", albo:

„Jestem jak wulkan, spady z nieba, a nie mo-

gcy ani do nieba powróci, ani te ziemi do-

sign"... „Gdym y, bdziem po tej smutnej

ziemi"—wyznaje w wierszu „Po mierci".
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Szarpany temi sprzecznemi wirami, woa
w wraeniacli z Kampanji: „Znów czuj wa,
który mi oplata, znów czuj Boga, który mi
porywa"; cierpieniom i burzom duclia nawet

nazwy da wtedy nie umia: „Temu co czuje,

nie szukaj imienia: Na co sowami kazi wi-
to myli, co nikt nie dozna i nikt nie okreli;

To yje we mnie wiecznoci cierpienia". W tych

walkach duchowych jest ju pokrewna wyyna
Konrada, który, „sam sobie piewa", bo, „jzyk
kamie gosowi, a gos mylom kamie". W tem

rozdarciu woa jeszcze: „wiat jako wielki, jest

rozbicia ska, trudem bez koca, wiekuistym

bólem"! Stan ten ducha przebija si jeszcze

i w Mu i z „Nie-Boskiej Komedji, gdy mówi:

„Czowiekiem by nie warto—Anioem nie warto.

Pierwszy z Archanioów po kilku wiekach, tak

jak my po kilku latach bytu, uczu nud w ser-

ce swojem i zapragn potniejszych si. Trza

by Bogiem, lub nicoci".

Ale jeeli „S pewne pieka ua ziemi —
jak mówi — z których nie zawraca duch", to

w takie wanie pieko jeszcze nie wszed. Sta-

ra si cigle, aby, „na wyszy i szerszy ton

podnie klawisz rzeczy" i swego ducha.

W tej walce zwróci si najpierw ku wpy-
wom postronnym, którym zacz ulega. W ko-

respondencjach tak o tem mówi: „Przeklestwo
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tym Niemcom—panteistom, filozofom. Oni chc,
by materja i duch jedno byy; by zzewntrz

wiata, by za natur nic ju nie byo; by orga-

nizm wiata by Bogiem yjcym na cigej
przemianie, na bezustannem umieraniu czstek

swoich. Przeklci, oni mnie pozbawili na dugi
czas uczucia piknoci". A w innem miejscu:

„wiat w myli Spinozy jest ogromn otchani
ycia i mierci, czyli pozorów ycia, ale bez

poczucia si wasnego. Bóg, zjednoczony cile
ze wiatem, jest jakoby nieskoczone zwierz

bez granic, zwierz instynktów, fatalne, w którem

wszystkie indywidualnoci gin, a które indy-

widualnociami si objawia. Dusza czowieka

pojedynczego w krainach ducha staje si tem

samem, co sia elektryczna, lub magnetyzm,

dzi przytknita do tego metalu, jutro pocho-

nita w obszar natury, grzmica po chmurach,

ale czy tu, czy tam, niepojta sobie samej, nie

bdca sob... Tak—panteizm to rozpusta wy-

rozumowana, panteizm zatru mi wiele wiar".

Z Hegeljanizmem walczy równie: „Bóg

Heglowski, Bóg li tylko panteistyczny jest tak
wycznoci, takim tylko jednym terminem,

jako Bóg li tylko osobisty, li pojedynczy, od-

czony od Wszechwiata. Idzie teraz o zlanie

tych dwóch bóstw w trzecie, równie osobiste

jak panteistyczne, równie wszystko obejmujce,
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jak siebie samego. W Trójcy naszej najdosko-

nalszym punktem jest Duch wity". atwych
zwycistw, tanich harmonij ducha osign i nie

móg i nie chcia. Po prawdy szed przez po-

wierzchnie w gb. „Mierne dusze—mówi—py-

n, amic tylko w drobne zmarszczki powierz-

chni gbin. W gbiach za, mówi, e s per-

y i róane korale i kwiaty—któ wie, co ronie

w grobie. Groby przecie, to dna oceanu no-

wego".

Ku tym gbiom szed rozumem, wiar,

i nadziej, wiar odradzajc si pod ktem
szerszego pogldu filozoficznego i samoistn

krystalizacj. „Trzeba, czy wiar w reigji, czy

rozumem w filozofji stara si powróci do

gruntu Wszechrzeczy, by ujrze, e harmonja

kryje si za chaosem, dobro za zem, nadzieja

za smutkiem, niebo za chmurami". W tej w-
drówce ku wyszym formom poznania i ukocha-

nia, wieszcz nasz, jak sam wyznaje, kocha naj-

pierw natur, potem czowieka, potem dusz.

„Nieraz — mówi w korespondencjach — natura

ogromny wpyw piknoci swoj wywieraa na

mnie, teraz zobojtniaem pod tym wzgldem...

Zduchowniaem i odzmysowilem si!"

„O nie rozdzielaj tak ziemi od nieba! Je-

den Duch tylko wszdzie wre i yje"... — woa
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W fazie zmysowego zachwytu nad ziemi, a w in-

nem miejscu:

^Ja was wzywam, duchy i anieli,

Co na bkitu gwiazdach królujecie

—

Cocie na wieki z czoa smutek zdjli,

Bom dzi szczliwszy na tym smutnym wiecie.

Ni wy w niebiesiech".

Albo tak przedstawia ziemi Niebu w we-

zwaniu do anioów:

„Sq chwile ludzkie, o, wam niedocige,

Wy od nas górniej i pikniej mieszkacie,

Lecz serca wasze wród niebios wystyge.

Co piorun szczcia, W nieszczciu nie znacie".

Wtedy o Krasiskim monaby powiedzie

jego sowami, e „widzia niebo, lecz si nie

poczu w niebie". Ale oto ju w innym wierszu

do D. P. woa:

»Wic na ziemi, gdzie aniele.

Nie wiat Boga, lecz Szatana".

A v/ korespondencjaci tak ciarakteryzuje

stosunek materji do ducia: „Materja o tyle

jest pikn, o ile ma w sobie ducha; sama
przez si — niczem. . Takiem zwierciadem bez

treci adnej jest sama materja. Materja jest

modsz córk Boga, lecz kiedy w rozdziale
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Z bratem swoim duchem, sab jest i ndzn,
jest to sowo bez sensu*'. Ziemia, natura ma
u niego, jak i u Sowackiego, znaczenie prze-

mienne, jako czasowo konieczny substrat dla

ksztatowania si duclia: „Kiedy min te po-

zorne widziada nazwane wiatem i natur, sta-

niem si w Duciu, Ducliem wolnym i niesko-
czonym."

tycli nowyci wyyn poznania w ten

sposób okrela panteizm: „Jest on niezawodnie

poow jedn ycia, natury sztuki, wszechwiata,

Boga, Panteistyczny kierunek jest wszdzie, ale

nie sam jeden. W tembd mie go za jedyn
prawd; w tem prawda, mie go za prawdy po-

ow". Wierzy ju teraz i wie wraz z Hierofau-

tem, z „Niedokoczonego Poematu", e „te

wszystkie Bogi ziemskie, to siy tylko niebie-

skiego Boga". A gos Platona mówi: „Kochaj

niezrównan mioci i spo w tej mioci.

Tam u niepocztego nigdy, tam dopiero piknie,

niemiertelnie, miarowo".

Wierzy w objektywny postp prawd i na-

penienie niemi ludzkoci. „Ten wiat, te prawdy

postpuj coraz dale}. My czujemy ich postp,

my równamy si z niemi i co si dzieje wród
nich, odbija si w nas, i dwie historje na wie-
cie, historja rodu ludzkiego i historja wiata,

duchem równolege; dwie linje, a—jednak razem
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zjednoczone—w tern tajemnica, wysza od wszel-

kiej matematyki". Materja jest w bezwzgldnem

panowaniu ducha: „Ilekro w duchu gotowa

idea, musi natura poda rodki do jej wykona-

nia, bo Duch jest Panem natury i ten planetu

poddany jest temu, którego Bóg na obraz swój

stworzy".

W tym procesie stawania si, przejcia od

form maej wiadomoci ku wielkiej odbywa

si chaotyczna walka, majca jednak swój kres

w Harmonji. „Doskonaemi s dwa bieguny

i martwe ciaa w ksztacie swym, lub duch naj-

wzniolejszy w yciu swem; co midzy niemi,,

eo midzy niedopenia, a speni, to wci t-

skni, da, domaga si, rusza, pracuje, burzy

si, wre, kipi, stara, sowem yje". Uznaje si
i wolno ducha ludzkiego, który, „sam si

dotwarza, bo wolny i niemiertelny". Widzimy

w rozwiniciu tych myli drog, któr tak opi-

suje poeta wierszem:

...„I wszcza si droga,

Co dusz jego porywajc z ziemi,

Zczy mierteln tam, z niemiertelnemi,

Tam—w tych przestworzach bez miary, bez koca^

Kdy szlak kady, po gwiadzistem niebie,

Wiedzie, o Panie! w blask Twojego soca,
I ma na kocu, Ojcze, tylko Ciebie!"
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To rozerwanie, te mki rozumu, które za-

saniaj prawd, tak charakteryzuje: „Rozerwanie

midzy rozumem jest to wanie, co wniós w
na ziemi, kiedy Ewie poradzi zjedzenie jabka.

Odtd na to wielkie rozerwanie cioruje ludzko,

a indywidua^ które wyksztaciwszy wysoko obie

te strony walczce, yj na cigym placu boju,

im wartszy posiadaj rozum i tkliwsze serce,

tem pewniej niszczej, tem w zgub pewniej

porwani s". Wierzy, e poezja, filozofja, religja

razem wzite dadz mu prawd: „Kwiat uczucia

najwyszy to poezja, owoc najwyszy to religja.

Zniszczy kwiat, co z owocem pocz? Na ta-

kiej drodze trzebaby doj do ateizmu, wszystko

za ironj poczyta, za zudzenie. Niema rady,

albo poezja, od której poczyna si religja, z któ-

rej znów idzie filozofja jest prawdy przeczuciem,

albo religja i filozofja s take fikcjami".

Wie teraz, e „s pewne uczucia, których

sprawiedliwoci wykaza nie mona rozsdkiem,

a które jednak s sprawiedliwemi nie na tym
wiecie, ale w wiecznoci". Chodzi mn jak Mi-

ckiewiczowi i Sowackiemu nie o poznanie ro-

zumowe, nie o ide logiczn tylko, ale „pen
niewidomej krwi i niedosyszalnych ttn, rzeczy-

wist, wiecznotrwa, z wiata duchów rodem".

^Ona powinna by icizn duszy". Zadanie i na-

tura tej ostatniej „zaley na cigej przemianie
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zewntrznych ksztatów jednej i teje samej idei,

stanowicej rdze jej wntrzny". Wiemy teraz,

e „duch ludzki sam si dotwarza, bo wolny

i niemiertelny". Wierzy we wspóln jedn pod-

staw rzeczy: „W kadej wielkiej filozofji jak

w poezji, równie jak w kadej wielkiej rzeczy,

prawda ta sama, duch boski jeden i ten sam

jest podstaw i rodzicem".

O prawdziwej godnoci ludzkiej tak pisze:

„Skada si ona z dwóch napozór sprzecznoci—

z dumy i z pokory, pojednanych razem i zlanych

z sob. Takim sposobem zlawszy dum z po-

kor, dumni co do celu, pokorni co do rodków,

dumni jako duchy niemiertelne, pokorni jako

istoty czasowe z myl w niebie, lecz nogami

na wirach i cierniach ziemi, przesuniemy si

godnie przez tego planety powierzchni i zst-

pim miao w grób... Zo jest tylko rodkiem

ku dobremu, brzydota ku piknu... a ostatecz-

nym kocem jest Dobro i Pikno najwysze.

e go sami odkry musimy w pocie czoa my-

lcego i o krwi serca czujcego, to wanie
czyni z nas ludzi, penych wyszej godnoci,

ni Anioy. Bo Anioy s piknymi i szczsny-

mi, tak jak kwiat jest piknym — bez zasugi,

bez godnoci". Widzimy jak skal przeby od

wzgardy do ubóstwienia czowieka, a raczej
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ludzkoci, bo sam mówi: „Ludzko jest Bosk
jako cao — jako ludzie djabelsk".

Indywidualno ludzk ceni tylko jako tak,

która w trudzie olbrzymim wyamuje si z ma-

ostek i upodle i dy do zania si z Bosko-

ci. „Indywidualno kada, czy chce, czy nie

chce, czy rozumie o tej koniecznoci, czy nie,

powicon jest. mier jest to nó ofarny,

który zarzyna dla caej ludzkoci. Ale to logika

tego planety, to pozytywizm tej strony grobu

tylko; zato na tamtej kada indywidualno,

nieocenionej wartoci nabywa, bo jest niesko-

czenie niemierteln i w Duchu Boym, jako

czstka tego Ducha, ale czstka majca wiedz,

e jest czstk, utrzymana wiecznie przy wiedzy

tej, zatem sobie samej ju na ksztat caoci
wygldajca i bdca istotnie caoci. Có to

jest cao? Rzecz zoona z innych, cile z so-

b spojonych i pogodzonych. Dusza nasza tak
jest, bo ma t cudown si rozkadania si
przez sumienie na dwa, i czenia si znów

w jedno... Za ycia nic tu innego nie czynim,

tylko gotujemy sobie samym na póniej co
Boskiego, punkt jaki Boski w przestrzeniach,

by nam umarym i niemiertelnym byo na co

spojrze i z czego si radowa, by wszdzie

nam niebo byo... Nosc cikiego ciaa aob,^
musielimy suy planecie, planetarnemu roz-
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wijaniu si... to rozwinicie planetarne nam kie-

dy suy bdzie musiao; to jest ziemia, do-

prowadzona do najwyszej przemiany swojej,

bdzie czstk nieba naszego. W Bogu niema

kadego z nas, jak ja, ty, ale jest to wielkie

my, zwane ludzkoci, ten idea nas wszystkich,

zwany Clirystusem, który jako Syn bezporedni

Ojca, ju istnia odwiecznie w Ojcu przed stwo-

rzeniem tego lub owego czowieka".

Niebo i raj tak mu si przedstawiaj: „Raj

by niebem na ziemi, Niebo rajem na ziemi, za

wiatem gdzieci. ywot wieczny Rajem jest

i Niebem zarazem, wszdzie, gdziekolwiek Wszecti-

wiat, wszdzie gdziekolwiek Ducti Paski w rze-

czywistej nieskoczonoci, podzielonej na sko-
czone chwile, byty, stany, które przelewaj si
coraz wyej, chyej, bez granic, bez miary, bez

koca, a to przy zachowaniu nigdy nieprzerwa-

nej wiadomoci. ywot wieczny jest tworzeniem

cigem, postpowem samych siebie w Bogu
przez wasn twórczo i ask Boga; jest mi-

oci rozwijajc si coraz wyej, nasz ku

Bogu i Boga przez to samo ku nam. Bo histo-

rja i rozwój wszystkich wiatów, to rozwój ich

mioci ku Bogu... Oto lub nieskoczonoci,

oto — niepokalane poczcie, powtarzajce si
wci, oto rodzce si Syny Boe, postpowo
z siet)ie samych, oto Anioów, Archanioów, Se-

,Z duchowych wntrz**. 6



rafów, wszystkich Duchów coraz wyszych, ro-

dowód i rodocig. Do grobu nie schodz ich

ksztaty, ni te ich ksztaty ze zgnioci wscho-

dz, ale wij si, rozwijaj i przetwarzaj si
2 mocy wewntrznej, z Ducha wasnego, który

si ju posiad i opanowa cakiem wewntrz,

wic na zewntrz przytomnie i zgodnie z wol
Bo i rozumem Boym dziaa i cudami yje.

Cud, ich sposobem ycia. Natura nasza ziemska

raczej jest cudem niesfornoci gmatwaniny; a to,

co zowiem cudem, raczej—natur nasz wewn-
trzn, ostateczn prawdziw. Kto z Boga, ten

do Boga i ten musi by po Bosku".

Odpowiednio od tych olbrzymich przezna-

cze widzi mao, niedostateczno, rzeczywi-

sto, niewspómierno czasow z wielkimi

celami: „Ja to czuj, e wiat ten jeszcze nie

dorós do uzupenienia si swego, ni myl mu
wystarcza dotd, ani te wiara i przeczucie; ale

stan jego jest stanem, gdzie przepa przed

myl, przed rozumowaniem, stoi czarna i g-
boka". Wszdzie nakania do poznania syntety-

cznego—uczuciem i rozumem: 7,Nigdy nie mów

—

myl tylko i nigdy nie mów ~ serce tylko, lecz

owszem—i myl i serce, a pierwsz kuj w Wszech-

wiat, zgaduj jaka ostateczna bdzie forma jego.

Poezja niczem innem, jak cigem tej ostatniej

formy widzcniem—znakiem niezawodnym, e jest
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2wizek, e jest wspólno midzy nami, a tern,

€0 bdzie na kocu... Trzeba ywemu Duchowi

na to, by by ywym, mie w gbi swej co,

co sactasanctum jego jest; a nie jedno co opar-

tego na Bogu, co zakoczonego w Bogu, co
duszego od trumny, gbszego ni grób, tak
witoci by moe. wito wszelka ziemska

musi na niebieskiej si opiera, bo inaczej skd-
eby logicznie i prawdziwie bya witoci na

ziemi?... kto z grobu chce zmartwychwsta, ten

niech wie, e tylko w wietle si zmartwych-

wstawa".

Prawdziw twórczo tak okrela: " „Mio
tylko twórcz jest, bo jest sam istot ducha,

duchem samym, a jeden Duch tylko na równi

z sob samym, w najwyszej skadni potg
swych wiednych i wolnych, twórczym jest".

A prawdziwy postp tak charakteryzufe: „Idea

bowiem i poznawanie coraz wysze Boga, zatem

postp, bo to poznawanie wiecznym postpem,

jest gówn rónic midzy podrzdnym duchem
zwierzcia, a nadrzdnym czowieka". A w innem

miejscu tak mówi: „My w coraz wysze ronie-

my i kwiaty i owoce, a przyjdzie chwila, w któ-

rej ywot wieczny oduczy nas mierci, a nauczy

rozwoju bezprzerwanego na jednym pniu nie-

skoczonym".
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Przysz wielk harmonj ze stopienia za
z dobrem tal^ przedstawia: „Wszystko si garnie

ku Bogu, który wszystko miowa i nakaza by

ycie wiecznie ku mierci, mier ku yciu st-

paa. Kiedy przyjdzie cliwila sdu ostatniego^,.

z jednej strony stanie nurt nieskoczony kole-

bek, z drugiej trumien, a na sowo Boe zlej

si te dwa nurty odwieczne wiata w jeden po-

tok, w jedn fal bkitn, wielk jak niebo...

Jedynie tylko wiara w wyszy ukad wiata,

wiara w to, e wszystkie ziemi zdarzenia i go-

rycze s dysonansami, rozwizywanemi w akord

Boski, w akord dotd naszyci uszu nie docho-

dzcy, ale majcy kiedy doj do nich, zbawi
nas moe. Wierzymy wic, e mamy tylko ycia
poow, mamy cao ycia myl, ale doznajem

na sobie poowy tego wszechycia, i dlatego,

e tylko poow, le nam jest. Alemy duchy,

nie marne kamienie. Z bólu zmarchwychwstaje

duch, szczcie i spokój Boski jest przeznacze-

niem naszem, bo jest natur nasz, stamtd

my wyszli i tam my powrócim... A jeli si
przekonamy, e o tyle tylko wiat duchem jest

i by moe, o ile by wiat ludzi, e w najci-

lejszej sprzni pozostaje rozwijanie si ducha

ludzkoci na planecie tym, za yciem dalszem

pokole umarych. A jeli to, co nam dotd
wygldao na rozdzia, na otcha, zbliy si do
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nas, stanie si spóistnoci ycia, nie ju ze

mierci, ale z dalszem przecignionem yciem.
Jeli jedno pokae si niezbdnym drugiego

warunkiem. Jeli odsoni si kurtyna nad gro-

bami i powie, e wszystko jednym wiatem,
coraz to wyej si rozwijajcym?... Gdyby na-

przykad celem naszym byo zupene ujarzmienie

natury, albo te zupene pojednanie si z ni,

podniesienie jej wyej, wyidealizowanie; i gdyby
tylko przez takie natury wyanioowanie, mona
byo wiat w niebo zamieni i wróci do Boga
i w Bogu by? Gdybymy yjcy wci, mimo
wiedzy, nietylko dla nas samych pracowali, ale

jeszcze dla wszystkich umarych, gdyby praca

taka, historja caa rodów wszystkich, czy czo-

wieczych, czy anielskich— po wszystkich plane-

tach, socach, mlecznych drogach, bya tylko

przerobieniem Wszechwiata na niebo przysze

dla umarych? — Wtedy spieszylibymy ale pra-

c i rozwijaniem wszystkich potg naszych do

szczcia w Panu".

Te same wyjanienia prawd i w sposób

podobny ycia i mierci, stosunku Boga do

czowieka, celów ludzkoci — jak w korespon-

dencjach widzimy i w utworach poetyckich wie-

szcza. W „Niedokoczonym poemacie" Prezes

tak mówi: „Ani osobnikowi, ani narodom, ani

ludzkoci aska wiekuista nie zdaa si na nic,
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jeli a pod same niebiosa rk nie podnios
ku niej — bo, poow stworzenia wola stworzo-

nych. Cho mino, co min miao, cho do-

peniaj si czasy, cho Duch obiecan ju prze-

wiewa po — nad ziemskim padoem, — jeli ga
sami nie wysuym, nie wypragniem, nie wy-

czynim; jeli siebie samych nie przeotarzym

Jemu, on nie zawieci nam — i niepocieszeni

zostaniemy!... Niech wic nie zapominaj o mi-

oci, bez której nic postawi i nic zbudowa
niesposób — bez której Bóg cho wszechpotg
odzian, nie mógby by stworzy nic"...

A Aligier tak mówi: „Dusza, gdy si roz-^

wstrtni do ciaa, ucieka na Tebaid, wycofuje

si od spoeczestwa ludzi, ah! nie yjc w in-

nych, pacze nad sob i widnie. A teraz patrz^

ozem ciao, gdy si oderwie od duszy, jak

wcieka si i morduje! Tam i tu penej mioci
brak!... Zwtpienie i mier, to najwysza próba

duchów ostatnia, która przez nie zwycion
bdzie. Gdyby jej nie byo, o cae niebo zmniej-

szyaby si zasuga ich—a bez zasugi, bez tru-

du jake sta si sob samym? jake niemier-

telnym by?"
Chór Róokrzyowców mówi: „Ciao jeli

nie od Boga, a jest wic samo Bogiem — a je-

li od Boga, wic Boem by musi — i jaka

Pana twór yje i wzdycha do Pana! Pokój ciaui
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wszelkiemu — dugo' przeklte i uciskane, ona
wznie si chce, ono rozbysn w zoto, roz-

Icwitno w róe Alcliemii! Wolno i natchnie-

nie, oto prawa nasze—natura—oto siostra nasza

yjca, urodziwa. Jako Chrystus nas, tak my j
odkupim i wyszlachetnieje w mioci naszej^

Pokój jej ciau wszelkiemu!" A Platon: „Ujrze

i kocha i rozczy si—znów pokocha i roz-

czy si znowu to doczesna próba dusz, a
wieczne ukochaj wiecznie."

Chór daleki mówi: „Wy co chcecie prze-

czuwa, wspominajcie. Wy, co stawia teraniej-

szo i odkry przyszo z jej szczytów, wecie
wprzód w gb duszy wszystkie dni zbiege

przeszoci. Bo cho odmienne dzieje i rónych
zdarze moc, pomys wieczny jeden i prawda

jedyna! Ona dusz, a wiat piersi duszy coraz

szersz, wiksz. I jako czowiek jeden wolno

si rozbudza ze snu, tak ludzko caa przez

wieki — i jako rozbudzajcy si rankiem, coraz

jawniej si widzi i czuje siebie, a powie: „to

ja"—tak i tej ziemi duch!... Kada dusza zmar-

twychwstaa w nastpnej!! Kada z grobu si
podniosa w innem, wyszem ciele! Wy, co

chcecie przeczuwa, wspominajcie! Wy, co sta-

wia teraniejszo i odkry przyszo z jej

szczytów, wecie wprzód w gb duszy wszyst-

kie myli zbiege przeszoci — bo dopiero tak
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tych, co przeminy, jak z tych co przyjd

kiedy, cao prawdy jest!" „Królestwo pieka

trwa djablo mocno na ziemi dotd" — mówi
wieszcz w jednej z licznych korespondencyj do

przyjació.

Zobaczymy jak wyglda pieko w jego in-

terpretacji: „To nie ogie — mówi, nie ból

aden, gdzie ból, tam ycie, tam zmartwych-

wstanie". A w innem miejscu: „Przed rodem ^

czowieczym i naszym planet, inne byy rody

anielskie, wród których nastpi taki sam bunt,

jaki nieraz pokaza si na ziemi — std pieko.

Pieko bowiem nie siedzi w Bogu, siedzi w tych,

którzy woli swej sfaszowaniem doszli do; pie-

ko nie jest kar zesan zzewntrz komu, pie-

ko jest natur rzeczy zepsut i zgni w kimci".

Siy piekielne pierzchaj wraz z podniesieniem

wiadomoci ludzkiej: „Kada sia natury dzia-

ajca w czowieku, nim j czowiek pozna, jest

czartem, gdy pozna, w anioa mu si przemienia;

lecz kiedy ju blizko do tej przemiany, czart si

zyma i czujc, e mu wkrótce trzeba si pod-

da pod wadz ducha, niesychanych dokazuje

rzeczy, tem lepiej, bo tem wanie w nasze rce

si oddaje, obnaa si z zason, odkrywa si".

Przeznaczeniem czowieka— wiekuiste zba-

wienie: „W tem nareszcie mio Boa, e nas

ostatecznie zbawi, opatrznie doprowadzi do y-
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wota wiecznego, który jest wiekuist harmonj...

Z rozumu Boga osigamy wiadomo tego bytu,

wiedz jego niezbdrxych warunków i celu—czyli

dusz. Z mioci takiej wreszcie, dochodzimy do

najwyszego zlania si bytu z myl, ciaa

z dusz, czyli stajemy si Ducliami ywymi,
niemiertelnymi, przeznaczonymi do anielstwa

i wszystkici innych przemienie si duchowych

w nieskoczonoci ywota, tu i tam i wszdzie".

Masyniss, okrela w korespondencjach w ten

sposób: „Jest to pierwiastek wszechzego, który

cigle przemienia si koniecznoci samego

stworzenia na dobre, s to ciemnoci na dzisiaj,

które przestan by ciemnociami jutro".

To ewentualne przeobraenie si Masynis-

sy, zacitego i nieubaganego widzimy w Luci-

ferze Sowackiego w „Samuelu Zborowskim".

Oto jak mówi Masynissa do Irydjona: „Dzisiaj

On (Bóg) wadnie starem niebem i zgrzybia

ziemi—ale s przestwory, kdy imi Jego zma-

zane, jako moje starte jest w Niebiesiech. S
wiaty nieskoczonej modoci, pracujce w bó-

lach i odmcie, socu bez blasku, przysze Bogi

w okowach, mow nie nazwane dotd, wezbrane

wiecznie ku szczliwym brzegom..."

A w innem miejscu: „Ty nie wiesz, e ka-

den z nas zdoaby zosta Wszechmocnym my-

l wasn, nieubagan, zaart — ale wróg
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przewidzia i zawiesi w onie waszym serce—
bojan, uud, podo, któr tulicie jak niewól-

niki, którzy przystali na hab... Id naprzód^

pokonaj zwierzcia w sobie, naucz si by sa-

motnym na ziemi, jako on jest na szczytach

wiata; naucz si cierpie, jak cierpi duchy po-

tniejsze od ciebie! Bo nim dojdziesz tego, na

co wyró moesz, ogie ci przetrawi razy ty-

sic, gniew Jego ci odepchnie razy tysic. .'^

W „nie" daje nam poeta takie oto wizje pie-

kielne: „Nastpio wielkie milczenie— i zdao si
modziecowi, e si sam pyta postaci:— Mistrzu!

gdzie s dusze tych ludzi, e nie widz ich^

cho wzrok duchów od ciebie przyjem. —
A posta: — W sprawiedliwoci Boga nie znala-

zo si do kary na nie — zatem w wiekuist

porzucone pogard, utosamiy si ze swemi cia-

ami. Im tylko wród wszystkich dar ywota
odebran, i gdy te ich pierwsze ciaa si rozwio-

n, ich samych nie bdzie ju nigdzie." Alba

oto inna wizja: „A ile razy godzina mierci, bi-

jca w oddali, odezwaa si na tem olbrzymiem

sklepieniu, ten i ów, tu i ówdzie, spuszcza go-

w i z jkiem w jam swoj si stacza. Wtedy

ich odwizane dusze widnemi si staway— jak

modre oboczki w ksztacie kó zbatych, st-

plów, lewarów, wznosiy si i pyny równolegle

do ziemi, wszystkie w stron ótego, odlegego
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soca." A nastpnie: „Gdy si biedne uciszay^

oni wolnym i chrapliwym gosem zaczynali ra-

dzi, wskazujc czasem rkoma na odmt ludów,,

cigncy ku nim z stron wszystkich, a nad id-

cymi narody wisiay w przestworze ogromy mgie
czarnych, poprzeszywane pasami rudej jasno-

ci;— i przejrza modzieniec, e to by ksztat

wszystkich dusz ludzkich, zgromadzonych razem

i leccych zbiorowo nad ludmi — niby krew^

ulotniona, niby ule roztopione, niby ar do-

gorywajcy ród wielkich ciemnoci."

Mamy wiele dowodów, e Krasiski wie-

rzy w wiat duchów i ich interwencj na ziemia

tak jak wierz spirytyci. W korespondencjach

pisze: „Sprawdziem, e obok kadego koa, linji„

cyfry, ju w ruch wprowadzonej i dopeniajcej

zadania swego, znajduje si co wicej, jakie

bezporednie dziaanie, myl uduchowiona, bodaj

duch, czy anio,— to wanie nazwaem yciem.

Zapewne tkwi ju ycie organiczne w kadem
kóku, w linji kadej, atoli to drugie ycie, o któ-

rem wspominam, jest cakiem mistycznem."

A na innem miejscu: „Duchy tych, których

kochaem na ziemi, lub tych, których nie znajc,

przeczuwam, czemu uwielbiam was czasem, jak

kochank, a uciekam od was innym razem, jak

od nieprzyjació? Czsto rozmylaem sam6tny>

w miejscu odludnem, nad wami i ani szyd^-
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stwa ludzi, ani sofizmaty mego rozumu nie zdo-

ay wiary mej w was osabi... Synu, kiedy

modlisz si na cmentarzu u mogiy matki, bd
pewnym, e ona jest przy tobie! Czowieku, je-

eli opakujesz utraconego przyjaciela, on jest

blizko ciebie!..."

W „Uamku z dawnego rkopisu Sowia-
skiego** mówi: „Czy lot myli nie moe prze-

by obszarów i zbliy pamici serc oddao-'

nycli od siebie,— a kiedy ju na ziemi byska-

wicy si równa, có mu przeszkodzi tam, gdzie

nierównie prdszym by powinien... Lecz istoty,

wywierajcy wpyw niepojty na nas, nie maj
ju gosu, samemi ju tylko stay si mylami.

Dziaanie ich jest dla wielu serc oczywistem.

Podnie si trzeba, a do nich, a odpowiedz.

Jeli zatem dusze osób, które zostawiy nas da-

leko za sob i wzbiy si nad materj, zachowuj

zwizki z nami, zwizki trudne do rozerwania,

iecz nieraz dotkliwe naszemu sercu, jake wt-

pi, by si te zwizki silniej nie cisny, kiedy

zrównamy si z nimi? Moe ulatuj te duchy

wokoo naszych skroni; i z radoci patrz, jak

si posuwamy po drodze ycia, by wkrótce, do-

szedszy trumny, zmartwychwsta z pod jej po-

krycia, a wtenczas bratnie ku nam wycign ra-

miona i porw z sob w wietlne krainy. Tak

jak przyjaciele, czekaj niemowlcia u wejcia
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do kolebki, tak one moe czekaj na dusz
u przejcia z grobu do niemiertelnoci." W ko-

respondencjach pisze: „Zdaje mi si czsto w tym
pustym kociele, em otoczony duchami tych»

którzy za wiar polegli; mistyczne farby tych

szyb przecudownych lej si w dusz moj jak

promienie jakiej smtnej tczy, wieccej nad

grobem mczeskim."
Kamiski pisze o wieszczu w ten sposób:

„Wierzy on silnie, e duch ludzki zmieci w so-

bie ca zmysowo materji bez jej ciaru, e
wic si woli zewntrznej ksztat osoby oder-

wa si moe od niej i na chwil stan przed

oczyma pokrewnej mu sympatycznej istoty, któ-

ra jednoczenie swój te konterfekt przesze je}

wzamian tym samym sposobem." W korespon-

dencjach do przyjació Krasiski pisa, e mia
znak o mierci I. Sobolewskiego na tydzie

przed dowiedzeniem si o niej. O wiecie za-

grobowym poeta stawia jeszcze takie hypotezy:

„wiat umarych rzeczywistym jest wiatem, i s
czyce dla dusz odchodzcych std, nim po-

wróc tu, lub wdziej szat ywota najwyszego.

Dotd szczegóy ukryte. Magnetyzm stanie si
czni ywych nas z umarymi. Stan pomier-

tny, przegradzajcy ywot jeden od nastpnego

drugiego, musi by stanem wielkiego niedope-

nienia, wielkiej niemocy, jakgdyby nierzeczywi-
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•stoci. Tak on do rzeczywistego ywota jakiego-

bd, czem wiato miesiczne do promieni so-
necznych. Tsknota ciga, ciga ci, a nie-

moc, niepodobiestwo dziaania, niepodobie-

stwo dopenienia czynu — to umarych stan; std
bdny smutek, rzewna ao, cige rozpami-

tywania i ciga nadzieja, wszystko co dusza

czu i myle moe, ale nic z tego, co ywy
duch jeden pojmowa zdolen." Mówi o jakim
wielkim odkryciu magnetycznem, które „nas po-

czy z Wszechwiatem przez widzenie w odle-

goci, i moe z wiatem dusz umarych." „Bar-

'dzo mnie zatrudnia teraz — pisze do jednego

z przyjació — tu (w Paryu) bdce medjum
amerykaskie, pene magnetycznej siy, spra-

wiajcej zjawiska najdziwniejsze w oddali od

obrbu jego organizmu i wchodzcej nawet w ze-

tknicie z duchami..." A na innem miejscu:

„Hume, medjum amerykaskie, niesychanych

•dokazuje cudownoci. Dzwonki same chodz
po pokojach i wabi si dwikiem serc swych,

poruszanych niewidzialnemi siy. Chustki lataj

po powierzchni i zawizuj si na wzy same.

Rce nad stolikiem jakie nieludzkie zawiatowe

wstaj i dotykaj osób przy stoliku siedzcych,

a niektórym widomie si objawiaj."

Spirytyzm, telepatj, magnetyzm— uznawali

i rozwijali w swych systemach wszyscy trzej mi-
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strze romantyzmu mesianicznego. Krasiski naj-

bardziej by z nich zbrojny w wiedz filozoficzn

i moe najmniej ulegy wpywom postronnym,

zwaszcza mistycznym. Rozumowa i wierzy,

skupia ca potg duszy do coraz szerszych

odkry, wikszych syntez. Jak Mickiewicz i So-
wacki— wiat do harmonji chcia dostroi, ludz-

koci i wasnemu spoeczestwu da ostoj i si
na miar niebywa i niesychan. Za wiatem
widomym szukali pomocy w tej pracy tytanicz-

nej. I przysza. Patrzc na te Ossy i Peljony

myli dziwnych, ogromnych, przepotnych, na

te skarby ducha nieprzebrane, woamy zdumie-

ni: — Nie ludzkie to uczyni mogy siy! — Nie

poeci i artyci tylko to byli— to byli prorocy—
z cyklu wielkich. W ogniu ich myli, uczu
i natchnie najodleglejsze pokolenia jeszcze grza
si mog i nie zzibn. Duch jest niewidzialny

i wieczny. I oni s takimi — s niemiertelnymi.

I my wszyscy do tego roci moemy pretensj—
ludzie — duchy. Ale istnieje hierarchja dusz.

To— najwysi wodzowie z ramienia Boga— po-

sani, aby naucza, sowo w czyn zamienia —
ciemi -7- na Niebo!



IDEA KONRADOWA W POEZJI POLSKIEJ.

Po dugiem milczeniu jedno tylko sowo
jak grom wylatuje z ust Konrada:— Samotno.
I czegó mu wicej potrzeba? Ma siebie samego,

ma dusz majestatyczn i wielk, w samym so-

bie ma oparcie i cikoci centrum. Dla pieni

swej duszy on ludzi nie da. Nie pojm go,

a wic poco ma czyni sprawy niepoyteczne

i bez monoci realizacji. „Promienie ducha"^

myli nasiona nie padn na gleb urodzajn.

Ziemia nie chce ciska piorunów, zamaa na to

i za ndzna, on piorun pole w orbity gwiazd,

we Wszechwiat. Chce zmierzy si z nim,

z Wszechwiatem. Wszak jego ja wiadome,
cz Boska, sam Bóg w czowieku. Ludzie,

nie majcy tego poczucia, lub tacy, którzy za-

tracili swój zwizek z Bogiem, swoj Bosko,
z Konradem nie maj nic wspólnego. Ale—tylko
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tacy. Dla takich ma jak Lucyfarjask wzgard
i nienawi, oni go oddalaj od Boga. Gardzi

zwykem narzdziem ludzkiem, aparatem faszy-

wym jego psychiki. To jakby pogarda Betho-

wena, którego by zmuszano gra na harmonice!

W innych tworach Mickiewicz móg by
podobnym do rzewnego Szopena, a jeszcze bar-

dziej do harmonijnego Mozarta. W improwizacji

jest najbardziej podobnym do Bethowena, do

rozszalaych, orkanicznych jego fug, przewraca-

jcych cay ad techniki muzycznej, wrywajcych
si w irracjonalno i nieuchwytno, — do Be-

thowena w tej fazie, kiedy marzy o fantastycz-

nem, niebywaem, jedynem dziele muzycznem,

gdzie by w wykonanie wchodziy setki armat

i dzwonów... Mówiono, e w tej fazie Bethowen

by obkanym istotnie. A Mickiewicz? Nikt

jeszcze nie wnosi tego z improwizacji. I przy-

nosi to zaszczyt nie tyko kwiatowi inteligencji.

U nas jeszcze rzeczy wite i wielkie wywouj
jeeli nie ekstaz, to strach, podziw i uroczyste

milczenie.

Takie wielkie uroczyste uapicie nad bez-

miarem nieskoczonego stropu czy oceanu swo-

jego ja ma i Konrad. Na takim pryzmacie fa-

szywie zaamuj si codzienne stosunki i rzeczy

zwyczajne. Wtedy „jzyk kamie gosowi, a gos
kamie mylom, myl si w sowach zamie, a sowa

,,Z duchowych wntrz*^*^. 7



myl pochon". Có w tym zamcie pojm lu-

dzie i jakimi rodkami, kiedy tu nastpia, jakby

powiedzia Nitsze „przemiana wszystkicli warto-

ci", przetopienie si wszystkiego, co jest ludz-

kie, lub zanadto ludzkie" w nadludzkie lub po-

zaludzke i Boskie. Ludzie, zwyczajni ludzie

przetransponuj wszystko na swój sposób i ton

niezdarny i lilipuci, chcc si domyli, zrozu-

mie spowied Prometeusza, bd chwyta ze-

wntrzne znaki, cie rzeczy. „Rzecz sama w so-

bie" Konrada bdzie dla nich niedostpn.

I w tym bezmiarze ukochania ogromu swej

pieni i potnego nad ni zachwytu, Konrad

nazywa j „Gwiazd zagranic wiata", której

aden ziemski wzrok, nawet „Szklanem skrzy-

dem" czyli teleskopem uzbrojony, nie dojrzy.

Jak Wszechwiat jest ta pie, ma swoj mle-

czn drog i miljardy soc, których nikt ze

miertelnych nie zliczy.

Tu ja Konrada zlaa si z Wszechwia-

tem, nastpio rozszerzenie ja na Wszechwiat,

objcie go w piercienie nieskoczone duszy,

jako rzeczy swojej, znanej i dostpnej. W tem

zlaniu si wiat zmysowy podda si potniej-

szemu ode duchowi. Na takich wyynach —
precz ze sztuk zewntrzn, sztuk i pieni dla

oka i ucha. To pie jedynie duszy i dla duszy.

Tylko Bóg moe jej sucha; pie ta jest jego
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jedynie mocy godna. To piewa mistrz, gra na

Wszechwiecie, jak na posusznym mu instru-

mencie, „krci gwiazdy swoim duchem"; wród
-miljona tonów nie gubi si, jest wiadomy ich

wszystkich, zna je i kieruje nimi. To nie Wszech-

wiat i Natura przez niego i na nim gra, to on

gra na Wszechwiecie. Widzimy tu nieskoczone

wyyny, pierwiastek wyszy od natchnienia, nie

ekstaz, ale ostrowidztwo wiadomoci, Mocy
i woli, skupiajcej w sobie wszystko, jako ska-

dowe i posuszne narzdzie, jako materja. „Sam
piewam" — mówi wtedy Konrad — to znaczy

przed sob tylko samym, i to znaczy, e tylko

on, on sam piewa, a nie co przez niego. Cae
ludzkoci „tonie" legy swoim bezmiarem w tej

pieni, al si i jcz.
wiadomo swej woli i potgi Konrad

wyraa przez sowa: „jak wiatr, gdy fale koy-
sze"... Tym wiatrem, t si dynamiczn jest on.

W tem napiciu ducha „on tworzy niemiertel-

no", nie jest odtwórc, ale twórc, z siebie

tylko czerpie myli i „wciela" w sowa, nazywa

je swemi „dziemi wieszczemi", odczuwa wyra-

.inie pochodno, emanacy ich z siebie, kocha

bez granic, czuje si wród nich jak ojciec

wród rodziny i jeszcze raz mówi: „Wy wszyst-

kie—moje". Tu nastpuje okrzyk, peen, zda si,

nieprzebranej, szataskiej pychy:
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„Depcz Was, Wszyscy poeci,

Wszyscy mdrce i proroki".

Ale spróbujmy wytomaczy to inaczej, nit

pych. Tu zerwa Mickiewicz zaleno swoj
od Byronów i Goethych, tu poczu moc prome-

tejsk swego ja i „hymnem tryumfu w niebo

uderzy". Tu wszyscy, zarzucajcy mu to, umil-

kn musieli, zdumiewajc si „nad moc, czy-

stoci, dziwn harmonij pieni". „I sza muzyka
coraz szersza, coraz doskonalsza, a znika gdzie

daleko, gdzie u niebios progu". Tu niema me-

galomanji i autokultu, tu jest mne, szczere

poczucie swej niezalenoci, rdzenia swego /a

i swej twórczej^ wasnej mocy. Wobec tego od-

krycia, przewiadczenia có znacz, naco mu
mentorzy i przewodnicy. On, Konrad wieczne

czuje szczcie w pieni przed sob, wobec
siebie Samego. Tak, tu by zenit. Sam o tem

mówi:

„Nigdym nie czu, jak w tej chwili**...

Ale dalej mówi:

„Dzi poznam, czym najwyszy, czylim tylko dumny"..*

To nie znaczy:—najwikszy z poetów i pro-

roków, to znaczy:—jeden z najwyszych. Na
wyynach swego arcykapastwa — niema nad
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sob zwierzchników, nie ma na kim si oprze
i nie potrzebuje, tu tylko stosunek i wymiar

wzgldem Boga moe mie miejsce. Ale

Bóg to duch czysty, jak mówi nam religja.

I w tym celu, aby don doj, Konrad musi

„zrzuci ciao". Zewntrznej sztuki dla powabu
zmysów nie chce, wzgardzi ni przedtem, opar

si na duszy, dopiero ten proces oderwania si
od ciaa, da mu lot prawdziwy i silny. Skrzyda,

jakich poda, nie s materjalne.

„Lewem o przeszo, prawem o przyszo
uderz''—mówi. A zatem, te skrzyda, to—czas,

Konrad chce podbi sobie t kategorj bytow,

jako zasaniajc mu stosunek czysty i bezpo-

redni do Boga. I zama czas i doszed do

Boga „po promieniach uczucia". Na tej zawrot-

nej wyynie zdawaoby si, nazwie si Bogiem,

Ormuzdem, czy Arymanem, jak przeciwstawni

Boga, czy równorzdn osob Bosk. Ale—nie!

On mówi:

„Lecz jestem czowiek!"

Tu wyranie widzimy, e wieszcz i przed-

tem mdrców i poetów nie depta, e nie by
optany dum, ale nieskoczenie siln dz
poznania i niejako dotknicia Boga, znalezienia

go gdzie w przestworach, „gdzie graniczy
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Z Natur''. Zrzuci ciao „w ojczynie serce jegc<*

zostao". Kocha cay naród wszystkiemi rodza-

jami mioci, mioci przyjaciela, ojca, brata..*.

Chce szczcia narodu, nie mia na to sposobu,

tu w Niebie, chce go dociec. Teraz widzimy

dobrze: to nie pycha go tu uniosa, tu a wo-

bec Nieba, nie rozwielmonienie, czy hypertrofja

jani, sza i rozmach ambicyi twórczej. Tu za-

niosa go mio, burza mioci. Tu Konrad jest

tym Anioem burzy z „Pana Tadeusza", który

„naksztat niezmiernego soca, gdy widnokrg
pka od koca do koca, uciek w Niebo i drzwi

chmur zatrzasn piorunem".

I teraz wierzymy, e doszed. Tamt drog
pychy byby doszed do Szatana, któryby go

moe mistyfikowa, e jest Bogiem jedynym,

i pragn hodu. Nie pych i rozumem tu si
dosta. On ma wicej: niezgbion to uczucia^

Ale tu nagle jakby jestemy raeni pioru-

nem. Ten archanielski duch, który z bezgra-

niczn mioci przyniós tu zbola dusz swe|

ojczyzny, czernieje od blunierstw, mierzy si
z Bogiem butnie, zuchwale:

^Stamtd przyszy siy moje,

Skd do ciebie przyszy Twoje* —
mówi.

Przedtem Konrad, jak Hamlet, stawia spra-

w na ostrzu miecza: — by, albo nie by/—
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by Bogiem, czci Boga przynajmniej, albo

nie by. Teraz w gronem, szyderczem i ponu-

rem napiciu ducha zblia si do Franciszka

Moora, gdy ten mówi:

„Jest tam kto nad gwiazdami, kto zemsty domierza?*

Ale Moor naprawd nie chce, eby by,

Konrad tego pragnie, aeby kto by nad gwia-

zdami; Franciszek mówi ze strachu, Konrad z mi-

oci; jest ,winien mioci", uywajc wyrae-

nia Ujejskiego. Wtedy zdaje si Konradowi, e
ma demoniczn wadz nad stworzeniem. Okiem
jak sidem owi ptactwo, zatrzymuje komety.

Ludziom „marnym, ale niemiertelnym** posya
znowu sowa pogardy. Dziwi si, e si przed

nim nie korz:

„Nie su mi, nie znaj nas obu:

Mnie i ciebie.**

A wic taki upadek szataski w pysze, ta-

kie bezpowrotne potpienie!— woamy nad upa-

dym, zdawao si bezpowrotnie duchom. Ale

przypomnijmy sobie, co mówi nam Ewangelja

o gorcej i zimnej wodzie i e nakazuje nam
tylko nie by letni wod. Tutaj w stosunku

do Konrada widzimy, e war kbi si i przele-

wa przez brzegi naczynia. Zbrodni wtedy nie

widzimy, ale protuberancy uczucia. Konrad ko*
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cha do szau naród, który nie idzie tam, gdzieby

on chcia, aeby szed. Konrad nie ma na to

sposobu, aby go uszczliwi i uywa po temu
wszystkich rodków. Czy matka Wiktora Hugo,

która patrzc na zagroone przez poar swe

dzieci, woa: — Boga teraz bym zabia! — jest

wystpn, jest winn blunierstwa? Nie, ona

w tej chwili jest tylko matk, a nie winowajczy-

ni. I t matk narodu, nie ojcem teraz, ale

czu, zbola, zatrwoon matk jest Konrad,

który jakby blunierstwem pozornem objawia

nam tylko najwysze natenie uczucia, jego

hypertrofj. Zbada wszystkie rodki i sposoby

zawodne: nauka i pie i bro. Chce teraz rz-

du dusz tajemnego, okultystycznej wiedzy me-

chanizmu rzdu. Znowu mówi, e chce czuciem

rzdzi, cho tyle razy ju powiedzia, wierzy

i powtarza, e to— bro i sia jedyna, wszech-

mocna, mag] a biaa i czarna, alfa i omega
rzeczy. Chce, aeby w tym stanie ludzie odga-

dywali drog szczliwoci swojej. A dalej mówi:

„A jeeli si sprzeciwi,

Niechaj cierpi i przepadn.**

, Czyby to miao oznacza, e tylko dla

jego rzdu, dla zadowolenia jego pychy s ludzie

potrzebni? I ta hypoteza upa musi wobec

Faktu i Mocy uczucia. Jeeli mówi dalej, aeby



105

ludzie byli „jako myli i sowa, z których jego

pieni wie si budowa", to mówi dlatego, e
chce „zanuci pie szczliw", e „chce stwo-

rzy swój naród, jako pie yw". Jeeli na-

ród ma y w ponieniu i cierpieniu, to niech

raczej przepadnie, ni aeby szed bdnemi i po-

demi drogami. To Bezwzgld Dobra, to postu-

lat Absolutu Ducha. Konrad nie chce za, nie

chce ujemnoci. Szatanem chciaby si bodaj

sta, aby ca zo i niedol wiata w siebie

wzi, wchon i wymie poza orbity Wszech-

wiata. Ale taki Szatan, tak nienawidzcy za,

to — Archanio. Konrad gardzi wiatem i mar-

tw jego budow. Królestwo jego nie jest z te-

go wiata. Czuje w sobie si, zdoln wiat ten

zwali, lecz si jeszcze in potentja, niewyko-

naln na razie. Moeby , setki gwiazd pogasi

bo jest niemiertelny:

„I w stworzenia kole s inni niemiertelni,

Wyszych nie spotkaem...

I przedtem ludzi nazywa niemiertelnymi,

nie odmawia im tego najwyszego dostoje-

stwa. Widzimy z tego, e nie gardzi ludmi

bezwzgldnie, jemu tylko przecitna kategorja

ludzkiego ja nie wystarcza. Równa si tylko

z prorokami:

„Co oni mogli, to i ja mog."

Ale— nie wicej.
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Do Boskiej icie wadzy dopiero dy. Je-

eli dalej mówi:

„Ja najwyszy z czujcych na ziemn3mi padole..." —

to moemy rozumie: — jeden z najwyszych.

Albo moe tak otcha bólu i mioci wzi
w siebie, tak jej mao w yciu widzia, e móg
si uzna za najwyszego z tych, których zna;

Wszak naród mu to przyzna, wielomiljonowa

jego dusza zbiorowa zawierzya jego kierunkowi

i naczelnej komendzie.

I na tych jeszcze wyynach nie jest Kon-

rad w niebieskich krgach, a przynajmniej —
najwyszych, ale raczej moe w przedsionku czy

na granicy Nieba. Jeszcze twarz w twarz Boga

nie oglda, chce spotka go i prosi o wadz
nad duszami tak, jak ma On. Nawouje Boga

do tego aktu z niepohamowan, impetyczn na-

tarczywoci. Tu w stosunku do Konrada mo-

emy przytoczy sowa Dantego Gabryela Ros-

setti'ego:

^Pieni Bóg, ten Bóg slortca, nie jest niewolnikiem

Twoim, lecz owc, który strza bezlikiem

Mierzy w twe serce.**

I Bóg nie odpowiada. Po dugiej pauzie

nastpuje wybuch ironji.
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Stan duchowy Konrada w tej chwili podo-

bny jest do stanu psychicznego, opisanego przez

Juljana Laforgue w nastpujcych wierszach:

^Wiem, e szuka serca vJ przestrzeni daremnie,

e spazm ludzkiej rozpaczy, miertelnej tskoty
Nie rozedrga bezkresu, nie wstrznie niemoty

O dwie przepaci mierci opartego nieba."

Ale „contra spem spero"-. Rozpacz i mi-o niema innego wyjcia. Aby zmusi Boga
do zjawienia si i odpowiedzi Konrad bierze na

siebie rol i urzd niejako prokuratorski. Oto

jak brzmi ten akt oskarenia:

Bóg nie jest mioci, ale mdroci. Ludzie

myl, nie sercem dochodz swej potgi, to jest

jedyny refleks, odbitka Boska, zimna, rachujca

myl, witynia wiedzy, a nie witynia uczucia.

W tej ironji i tem szyderstwie Konrad nie-

ma chci do zimnych dowudów, konsekwentnej

budowy logizmu, ale raczej wystpuje u niego

szereg wulkanicznych wybuchów uczucia, po któ-

rych jake bolesn nut brzmi wyrzut i skarga:

„Mylom oddae wiata uycie.

Serca zostawiasz na wiecznej pokucie."

Konrad znowu potem zapada w dugie mil-

czenie. Jest snad wyczerpany walk, zbiera

siy do nowego wybuchu. Teraz zbiera swe siy,

kombinuje nad nowemi ugrupowaniami swych
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si, nad ich strategj. Jego uczucie jest— tylko

iskr. Boleje nad swoj saboci. ycie jego

jest jedn ctiwilk. Ale tak samo tylko iskr

s gromy, natura, Bóg sam. A chwilk jest cig
cay wieków, mier, wieczno wiata...

Tu znowu Konrad naoy swoje ja na

Wszechwiat, przenikn si nim, wyczu jego

puls i jednolite elazne konstrukcyjne prawa.

Wszdzie— tylko iskra i tylko chwilka. A zatem

wszystko jest zarówno potnem, i on jest po-

tnym, cho jest tylko iskr i tylko chwilk.

Gos z lewej strony, gos szataski mówi:

„Wsi musz na dusz../

A zatem jeszcze w tym momencie Konrad

nie jest we wadzy szataskiej, jeszcze go bro

ni anioowie, nazywajc porywy jego szaem
nie wyrozumowanym buntem, ale szaem, hyper

trofj uczucia. Nastpuje ostateczne obliczenie

ustosunkowanie i przegld si i czynników wal

ki. Chwil trzeba przeduy, iskr rozpali

wtedy bd miay wadz stwarzania i zwalania

siy twórcze i niszczycielskie zarówno. Ale je

szcze rodków tych nie uywa. Rzuca wyzwa-

nie, nie jako wróg Boga, jako przyjaciel, który

mu dusz odkrywa. Zdumienie... jakto... i teraz

jeszcze — milczenie? Nastpuje drugie uroczyste

wyzwanie. Jeeli Bóg gardzi nim, niech spój-
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rzy— z kim jest,., zbratany sercem z wielkim

ludem... przedtem nazywa ludzi marnymi i ska-

zitelnymi... a zatem teraz z jakim wyjtkowym.
Bogu miym jest ludem, wybranym... Wszak
Bóg walczy osobicie z Szatanem, Konrad ma
wiksz bro ni Szatan, nie rozum, ale— serce.

Nigdy nie walczy z Niebem, kiedy najbardziej

cierpia, na pogrzebie wasnego szczcia, krwa-

wi tylko rce na wasnej piersi.

Tu podszeptuje mu gos Szataski, e za-

mieni go w ora. Gosy anielskie jeszcze ostrze-

gaj, jeszcze raz mówi nie o buncie, ale o szale

Konrada. On jest teraz miljonem, bo „za mi-

Ijony kocha i cierpi katusze", a Bóg ze swoim

rzdem mdroci bdzi. I jeszcze poderwie si
na wyszy szczebel. Bd grzmie teraz wszy-

stkie baterje mioci. Dwa razy powie w jednym

wierszu: Kochasz i Kocha. Potem bdzie mó-

wi o mioci ojczyzny, sercu, czuoci. W kocu
zaatakuje sam podstaw, zmieni front, wyda
okrzyk rozdzierajcy:

„Jeeli to serce nie jest potwór, co si rodzi

Przypadkiem... —

*

Ale tu mówi w trybie warunkowym, nie

twierdzi z pewnoci, pyta raczej szaem zdu-

mienia, zgrozy, podziwu:

„Czy mio jest tylko omyk liczebn?"
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Gosy z lewej strony, szataskie twierdz,

e z rumaka Konrad zamieni si w ora, teraz

trzeba tylko, eby si sta iydr... i pchaj go
do szturmu. Gosy anielskie jeszcze ostrzegaj,

mówic, e Konrad jest w stanie bdu.
Konrad zdumiewa si: — jakto, jeszcze te-

raz— milczenie, po takiem wyzwaniu ostatecznem?

Jeszcze raz nie grozi, ale prosi o ma cz-
stk wadzy, on by z niej bezmiary szczcia
stworzy. Jakto, i znowu — milczenie? A wic
dobrze, on, Konrad nie jest teraz sercem, staje

si rozumem:

„Daje dla rozumu.*

Tu ju nastpuje czciowe zwyciztwo du-

chów z lewej strony.

„Widzisz, em pierwszy z ludzi i anioów tu-

mu, e ci znam lepiej, nili twoje Archanioy...*

Wyranie nam to wskazuje. Chce teraz nie

czstki, ale wadzy z Bogiem napoy. Ale — je-

szcze przedtem — chwila opamitania: — Odga-
dywaem tylko, moe si myl, popraw mi,
owie. Boe, a nie milcz... — mówi Konrad.

I znowu chwyta zasadnicz bron — swoje

uczucie. Zbiera je, ciska, nabija, jak nabój

w burzce dziao...

— Ognia! — krzyczy Szatan. Do serca ape-

luje anio: — „Lito, al..."
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Kanonier-Konrad nabi straszliwie dziao,

ale nie strzela. Przestrzega, e strzeli, jeeli nie

obróci w gruzy natury, to wstrznie posad
Wszeciwiata. Zapowiada, e wyrzuci blunier-

stwo, jakiego Bóg jeszcze wzgldem siebie nie

sysza. Szatan mu je podpowiada, ale Konrad

nie wymawia, sania si i pada w omdleniu.

,1 wnet pka ze wistem struna zlowróca.*

Tak si zakoczya najsilniejsza w swoim

rodzaju przemowa do Boga w poezji Wszecti-

wiatowej. S przemowy zachodnioeuropejskich

mocarzy poezji subtelniejsze rozumem i treci

filozoficzn. Ale tamte byy to walki na ro-

zumy^ walki szataskie, to jest — walka na

serca...

Rzecz dziwna, pomimo tylokrotnego po-

wtarzania w improwizacyi o czuoci, mioci,

kochaniu, nie czujemy przesytu— to nie senty-

ment, ale rdze i istota mioci prawdziwej, któ-

rej — nigdy zawiele.

Natenie jej, nasycenie objawia si silnie,

jak bezustanny oskot piorunów. To jakby mi-o dodatnia spotkaa si z mioci ujemn
i nastpio wyadowanie. aden przyrodnik psy-

cholog nie zbada cile, gdzie, po której stronie

jest tu ujemna czy dodatnia elektryczno— mi-

o: po stronie Konrada, czy Boga. Nie wiemy
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nawet z pewnoci, jaki tu bóg wystpuje, mo-
e to — nbóg tego wiata", jak szatana nazywa

w. Pawe, bóg nie serca, ale chodnego rozu-

mu. A moe— tu bya walka Arcianioa z Sza-

tanem. A jeeli to bya walka z Bogiem, to

mimowoli przyciodz na myl sowa Pisma w.:

„Wasz rozum nie jest moim rozumem."

Sprawiedliwo tego wiata nie jest sprawiedli-

woci skoczon, ale nieraz tylko — karykatur

sprawiedliwoci. Konrad chce dla ziemi spra-

wiedliwoci, nie z tego wiata, pragnie wcielenia

Absolutu Sprawiedliwoci na ziemi, rozszerzenia

sprawiedliwoci Nieba na ziemi... i taka ch—
to nie zbrodnia, ale zasuga.

Wieszcz — Konrad — Mickiewicz ukocha

ziemi bezmiarem mioci, a najbardziej —cz
tej ziemi, zwanej Polsk i o szczcie jej zaniós

w Niebo skarg i prob tak potn, e wiecz-

no, a przynajmniej ziemskie wieki bd jej

sucha z niesabncym podziwem. Moe prze-

minie myt Prometeusza, ale realny czyn Konra-

da— Mickiewicza w wielkiej improwizacyi nie

zaginie w dziejach ziemi.

Do Mickiewicza poezja polska nie wydaa
w tym rodzaju ani jednej przemowy do Boga.

We wszelkiego rodzaju pieniach, hymnach wi-

dzimy tylko bezgraniczn pokor i uwielbianie

Stwórcy. Kochanowski w psalmach, jako wspó-
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twórca z Królem Dawidem zna tylko ufno,
zachwyt, cze...

Oto jak wielbi Boga:

„A ja twoj moc bd i dobro wyznawa,
Boe mój, obroca mój, ucieczka i zbroja!*

Jaka silna wiara brzmi w wierszu:

„Nie trwómy si, chocia wszdzie,

Z gruntu ziemia trz si bdzie,

Chocia góry niewzruszone

Bd w morze przeniesione.

Wemi mi W sw obron, niezwalczony Panie,

A to za tward ska i zamek mi stanie.*

Ufno wyraa si w sowach:

„Za Tob Wszdy patrz)? dusza moja,

A te mi upa nie da rka Twoja."

Czsto poeta odwouje si do miosierdzia,

ojcowskiej mioci Boga:

„Pokryj swem miosierdziem. Panie, nasze zoci,
A racz nam bogosawi z ojcowskiej mioci,
Rozwie nas wiatem swojem, obymy poznali

Drogi Twoje i wieczn ask otrzymali.*

Jest w tych psalmach jeden ustp, podo-

bny do — improwizacyi Konrada, ale utrzymany

w nastroju nie buntu, ale — pokory:

„Niech w Twej pomocy, Panie,

wiato prawdziwe wstanie,

„z duchowych wntrz*. 8
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Za którem i ja pójd
I Twych wysokich dojd
Paaców, gdzie mieszkanie,

Gdzie Ty masz przebywanie."

Jest to podobne do Konradowego:

„Tam dojd, gdzie granicz Stwórca i natura."

Ale przytem Kochanowski mówi, e doj-

dzie tam nie si wasn, ale przy pomocy Boga.

Zacliwyt i uwielbienie Boga przez psalmi-

st nie ma granic:

„Ty jest, Panie, moja zasona,

Ty moja cze i mojej gowy korona,

Kiedym Ci kolwiek wzywa: w swej potrzebie,

Zawdym ucho askawe — naazl u Ciebie.

Wszechmocny Panie, wiekuisty Boe,
Kto si twym sprawom wydziwowa moe,
Kto rozumowi, którym niezmierzony

Ten wiat stworzony?

Twój czyn jest Niebo,

Twoich rk robota,

Gwiazdy janiejsze W3?branego zota.*

Bóg jest peni Dobra, Prawdy, Sprawie-

dliwoci, Czowiek— ndza i znikomo, ku któ-

rej dziw, e Bóg si raczy naciyla w swojem

miosierdziu i litoci czuej, opiekuczej:

„A czowiek co jest, e Ty Niestworzony,

Wszystkiego Twórca i Pan niezmierzony,

Raczysz go pomnie? Czem jest syn czowieczy,

Godzien Twej pieczy?"
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„O który siedzisz na Wysokiem Niebie,

Ja nie mam innej nadziei krom Ciebie."

„Czemu si smcisz, duszo moja, czemu
Omdlewasz? Panu ty ufaj."

Podobne pokorne uwielbienie i zachwyt

nad dobroci Boga znajdujemy i u innych poe-

tów, zotego i nastpnych okresów.

S. Grochowski woa:

„Wieczny Twórco, co sw moc
Dzie sprawujesz z ciemn noc,
Ty chcesz nam uly tsknoci,
Prov;adzisz czas w odmiennoci,

Bd chwaa Bogu Ojcowi,

Bd chwaa Jego Synowi,

I z Duchem witym spoecznie.

Teraz i bez koca, Wiecznie."

A i wiele lat potem woa w zachwycie

sdziwy Naruszewicz:

»Dugo jeszcze Twórco moj askawy,
Patrze bd na dziwne Boskiej rki sprawy
I wiadkiem Twej dobroci.^"

Jaki niepohamowany nurt uwielbienia leje

si w pieniach F. Karpiskiego:

„Kiedy ranne wstaj zorze,

Tobie ziemia. Tobie morze,

Tobie piewa ywio wszelki,

Bd pochwalon, Boe Wielki."
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Albo:

^Nadzieja mi Boga mego "Wskazuje,—

W ndzy najwikszej czuj si Panem."

,,Opatrzny Boe na Niebie i ziemi,

Zna to, e Ojciec, my dziemi Twojemi*.

Podobne tony i nastroje znajdujemy i u S. Go-
szczyskiego, a zwaszcza—pokor:

»Ja proch z najlichszych prochów, i mój hod jest niczem^

Przed Twojem nieobjtem niebami obliczem,

A chociabym, jako naród oddawa Ci chwa,
Co przed Tob narody, co s globy cae".

S u niego ustpy podobne do Konrado*

wych niesychanem napiciem mioci ojczyzny

i sposobem wyrazu:

„Wpijaem si w m Polsk i ciaem i duchem.

yem jej yciem, drgaem kadym jej ruchem,

Podstawiaem m dusz pod Wszelk jej kar.

Jej zy, jej krew zlewaem w me serce, jak w czar."

Tu jakby si syszy Konradowe:

„Ciaem poknem jej dusz...

Czuj caego cierpienia narodu..."

Uwielbienie i pokor wzgldem Boga znaj-

dujemy i u Z. Krasiskiego: Autor „Irydjona'*

wyraa to bardziej filozoficznie, ni poprzedni
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poeci. I w stosunku do bujnie uczuciowego

Konrada—Mickiewicza jest Krasiski rozumuj-

cym i wierzcym filozofem. Osobisty Bóg jest

u niego peen aski, miosierdzia i dobroci:

„Pan wszystkiego jest wszystkiem na wieki,

On ogniw Wszechstworzenia wizanym acuchem.
On bytem, Myl, yciem, Ojcem, Synem, Duchem,
On jak myl w wiecie mieszka i jak byt wieczysty,

Lecz za wiata kracami On jest osobisty."

Ludzie modli Do si winni o czysto
duszy:

„My zawieszeni pomidzy otchani,

A Twem Królestwem, Ojcze, Synu, Duchu,

Bagamy Ciebie, z wrytem w ziemi czoem,
Skroni ju w wiosen Twych kpani dmuchu,

Czasów prynitych otoczeni koem
I pastw gincych—Ojcze, Synu, Duchu,

Bagamy Ciebie: Stwórz w nas serce czyste.

Daj nam, o Panie, witymi czynami

ród sdu tego samych wskrzesi siebie!"

Nie z siebie tylko, jak Konrad mówi o so-

bie, czowiek moe tworzy i budowa, ale na

ile i na onie Boga:

„On Duchem witym, jednym, który wie sam siebie,

A my wszyscy i wszdzie—jegomy obrazem

I, Wstpujc stopniami w coraz wysze woci.y musim niemiertelnie, z Nim y musim razem.

Zrodzeni z jego ona, y w Jego wiecznoci.

I jako On nas stworzy, tak my tworzy dalej...*
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Czyni to powinnimy w pokorze, pewnie

e nic nie dajemy Bogu, ale ode bierzemy

wszystko:

,To, co Ty dal nam z Jaski—oddawa Ci, Boe,
A nigdy nie módz, nigdy, nic ci odda, Panie,

I tak y w Tobie wiecznie przez wieczne kochanie.*'

Na tem tle jednak Boskiem czowiekowi

zawarowana jest samodzielno. Spuszcza si
we wszystkiem na Boga i nic nie czyni, to —
grzech ciki. Bóg wszystko czowiekowi daje^

ale przez jego samoistn wewntrzn prac:

„Zmiuj si. Panie, bro nas, bd Ty z nami,

Nie darmo—teraz tu sta musimy sami,

Ach, wiem, ta chwila ju do nas naley,

W ostatniej losów te] naszej przemianie

aden Twój Cherub nam w pomoc nie zbierzy.

Wszystko nam daJe, co da mogJe, Panie!

Lecz wród tych zdarze strasznego wybuchu

O czyst tylko bagamy Ci wol
Wewntrz nas samych— Ojcze, Synu, Duchu!*

Wszechobecno, Wszeciwitos Boga tak

maluje poeta:

„O ty, najdroszy, wszdzie utajony,

Widny z za wiatów przejrzystych opony.

Wszech Ty przytomny, niemiertelny, wity,
W serc i gwiazd wszelkim mieszkajcy ruchu.*
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W kadej potrzebie i doli czowiek winien

si odwoywa do aski Boga:

„Wszechwity Ojcze, Synu, Duchu—Boe,
Twej Jaski, Panie, potrójnej nad niemi!...

Niech im zrozumie w tym dniu dopomoe.
Jak sam ich wiodte cieki tajemnemi!

aski Twej, Jaski—mioci Twej, Panie!

Oto ju dawnych wyrzekli si kJótni,

Oto ju drgaj na Twej pieni granie.

Jak struny róne..."

Jest jedno tylko u bohatera Krasiskiego

blunierstwo w poemacie „Ostatni'^:

,,Z przepiekielnionych lat ycia mych wielu

T jedn prob Wznosz Ci przy zgonie:

Niechaj nie bd tam, gdzie ywot pJonie,

Duch mój W wiecznoci niech bez ladu zginie...*

Potem jednak nastpuje bagalna proba

o przebaczenie:

„Przebacz mi. Panie, ja Polsk kochaJem—
I Ciebie, Panie, nie siebie, nie siebie,

A wic umieram, bJogosawic Tobie!...*

S u Krasiskiego ustpy, przypominajce

tony Konradowe:

„Duch mój, wziwszy skrzydJa niezmczone,

Niemi znów leci—lecz ju w wysz stron!

I



120

Tak coraz wyej ku Panu si wspina,

Ciau i dusz wasn po za sob,
Sypie, jak licie zóke i strznite*.

Podobne to do Konradowego:

^Zrzucam ciaa i tylko jak duch, wezm pióra...*

Jak i u Konrada Polska jest tu narodem

wybranym:

„A do dnia tego wiodce tu Wschody,

To w asce Twojej poczte narody,

Gar im powoa sypne z wysoka—
W kadym z nich yje myl jaka gboka,
A s wybrane jedne przed innemi,

By o Tw pikno Walczyy na ziemi.

Takim jest naród Polski, o Boe!
On lat tysice wieku strawi,

Koció bronic od poddastwa!
Miljonow pier wci krwawi,

A rozdepta gad pogastwa*.

Zasadniczy ton przemówie do Boga Kra-

siskiego jest podobny do Kochanowskiego,

Grocliowskiego, Karpiskiego, Niemcewicza, Go-

szczyskiego. Krasiski jest w psalmach jakby

bardziej filozoficznym Kochanowskim. Z takim

samym zachwytem woa:

„Wszystko nam dae, co da moge. Panie,

Z skarbu wiecznego miociwej aski,
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Po-nad lat ubiegych dwoma tysicami,

Daj nam, o Panie, witemi czynami

ród sdu tego samych wskrzesi siebie!*

Krasiski tomaczy wszelkie bóle i ujem-

noci jako niezbdne podoe dla dalszych dos-

konalnych epok i wciele. W porównaniu do

katolika-romantyka Mickiewicza jest on filozofem-

katolickim.

U Sowackiego jest w stosunku do Boga

wiele gronej i buntowniczej potgi. Widzimy

to najbardziej w „Królu-Duchu":

„Postanowiem Niebiosa zatrwoy,
Uderzy w Niebo tak jak w tarcz z miedzi,

Zbrodniami przedrze bkit i otworzy
I kolumnami praw, na których siedzi

Anio ywota, zatrz tak z posady

A si pokae Bóg na Niebie blady".

Buntowniczo ta jest u „Króla - Ducha"

naturalna, konieczna, od Boga samego jakby

posana:

„Wtenczas t walk we mnie Bóg wnaturzy,

We mnie krzyk, we mnie blask i mieczów rnicie
We mnie si obok zakrwawiony kurzy,

We mnie szo z pola trupów ducha wzicie

A jam zacierpia...

W iskrze duchowej, niby w dyjamencie

Majc boleci rónych tajemnice,

Kolory, krzyki, jki, byskawice..."
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Tu mimowoli przypomina si Konradowe: .

„Cierpi, szalej...*

Czasem wtpi w istnienie Boga:

»Nic nie ma na Niebie,

Ja sam jak Bóg bd sdzi siebie!**

Daje to reminiscencj analogicznego upe-

wniania si Franciszka Mora.

„I tu coraz bardziej blady

I mieszajc si ju, rzekem ponuro:

wiat zwyciyem i oto s lady,

em ducti, majcy moc nad t natur*.

Ustp ten daje pewn analogj z Konra-

dowem:

-Kiedy w komet spojrz, ca moc duszy

Dopóki na ni patrz, z miejsca si nie ruszy*.

„Król-Duch'' chce sprawdzi osobicie, po-

zna dokadnie waciwoci i siy Boga, aby

tem lepiej uwiadomi si co do wasnycli ce-

lów i zada:

„em wyzwa soca Twoje i ksiyce
I przeciw gniewom Twoim niós przybic
1 chcia zobaczy, suga, komu su...
em cliciai zobaczy. Panie, Twoje lice.

Cztery pioruny Twoje, wiata stróe,
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Wszystkie potgi Twoje o wiat drce,
I wszystkie soca i wszystkie miesice,

Ty mn pogardzi, Panie, i omin,
I do stuletniej mierci doprowadzi".

W podobny sposób wyprobuwuje swoje

siy i odgaduje cele.Kordjan:

,Mog si uczucia serce moje zala,

Aby si czuciem na tumy rozcieko

I przepenio serce nad brzegi."

Podobne to do Konradowego:

„Czuciem clic rzdzi"...

A dalej:

Mog jak Bóg w dzie stworzenia

Ogromnej doni rozmachem
Rzuca gwiazdy nad wiata zbudowanym gmacliem.*

I tu jest analogja do Konradowego:

„Stamtd przyszy siy moje,

Skd do ciebie przyszy Twoje*.

Jest u Sowackiego i zawa ironja pomie-

szana ze skarg—w stosunku do Boga:

»Wic, e modlitwa dziecka nic nie moe—
Smutno mi, Boe..."
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Jest take nieukojona tsknota za Niebem;

„Do raju chcemy—w wieczne Twoje zorze,

Amen, do raju—amen—we nas, Boe!*

U Sowackiego znale mona wiele ana-

log] i z Konradow improwizacj:

„Przed Tob gJb serca otworz...*

Konrad:

„Jam Ci do gbi serce me otworzyJ."

„Król-Duch":

^Nie wiedz ludzie, przez jakie ja tony,

Przez jakie czyny, przez jakie mczarnie
Zebraem owe duciów miljony..."

Konrad:

„Nazywam si miljon*...

„Mam ja za sob wojska i mocy i trony...*

U Sowackiego:

„Z gwiazd grajcych piercienie

Wizay jedn pie na róne nuty,

Dzwonice cudnie, jakie gwiazdy liczne

Niby... narzdzia muzyczne...*

U Mickiewicza:

^Odjem rce, podniosem nad wiata krawdzie
I krgi harmoniki Wstrzymay si w pdzie..."
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,Kad me dJonie

Na gwiazdach, jak na szklannych harmoniki krgach.

¥ U Sowackiego:

,Czasem si czuem, jak anio gorcy,

Gotów ukocha wiat i nie w bkity
T ziemi jako anio wylatujcy

Z pieni... co bya jak szklanne zgrzyty

Harmonik i sza W tan coraz bardziej,

A upada w miech, w szalestwo pieni...''

U Mickiewicza:

„Myl z duszy leci bystro nim si W sowach zamie^

A sowo myl pochon,
I tak dr nad myl"...

U Sowackiego:

„Gdy mi bywao taki sza omani,

A stoj, rce wyamawszy z ramion,

I usta milcz, to mój duch omamion

Wszystkimi zda si krci ksiycami...

A gwiazdy na ksztat muzycznych ramion

Chwyta i w gosach to ziemskich wyraa.

Tworzc ju nie pie—sen, lecz pie Mocarza^

U Mickiewicza:

„O prorokach, dusz wadcach, e byli syszaem?.

I wierz, lecz co oni mogli, to ja mog...*
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U Sowackiego:

„Wtenczas krzyczaem ja: widz si w gwiazdach

Przyszoci! Jestem jak dawni prorocy"...

^Duch mój si wyej podnosi*.

^Czuem, czegoby aden ducli nie skama,
Czuem, e Pan Bóg wiat podemn ama."

U Konrada:

„Ja i ojczyzna to jedno,*

„Król-Duch":

„Bo to uczuem, czego nie zna dusza:

e mi ojczyzna caa w ducliu ronie
I rosn duclia mojego przymusza..."

Nie z ludmi, ale z Bogiem rozmawia

,,Król-Duch" i Konrad:

„Sucha niebieski mi Pan—i przebacza,

Innego nie mam nad sob suchacza,

Bóg ojców, który mi raz na piewaniu
picego zasta i nadszed wieczorem
I cay na mnie rzuci si w byskaniu
I mocy swej przerazi upiorem..."

U Mickiewicza:

„Daj mi rzd dusz..."
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U Sowackiego mówi Kordjan:

»A mnie daj zy ogromne i mki niespania,

Po mkach Wrcz mi trb sdnego anioa,

A kogo przed tron Boga ta trba zawoa,
Niech stanie przed Tob, daj mi si, Boe,
A komu palec przeklestwa na czoo poo.
Niech nosi znak na czole...*

U Mickiewicza:

„A tu moje skrzydo siga.."

U Sowackiego:

„O, duch mój chce si wyrwa, ju pióra rozwin:
Dusza z ust zapalonych leci w bkit Nieba.*

Kordjan i Konrad chce by „najwysz
myl wcielon".

Konrad:

,Có po ludziach.*

U Sowackiego:

„Kto drugi tak bez wiata oklasków si zgodzi

I? Tak obojtno jak ja mie dla wiata?"

Konrad:

„Cierpi, i szalej...

Patrz na ojczyzn biedn,

Jak syn na ojca wplecionego w koo...*
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Kordjan:

„Cay si staem ojczyzn...

Niech ludzie zobacz
To ziarno ml^i i ten pomie may,
W którym si miasta pal—matki pacz...
Niechaj pojm ducha jk, sowo narodu...*

U Mickiewicza:

,Ja wyzw na serca...*

U Sowackiego:

»Na moim sercu, jak na zotej tarczy,

Sto dzid si amie i sto mieczów kruszy

I stu anioów upada bez duszy,

Mylc, e serce za wszystko wystarczy...*

U Mickiewicza:

„Kiedy na chmur spojrz szlaki...*

U Sowackiego:

»Tak ja syszc twój jzyk ducha, Boe,
cisnem chmur purpurow, chodn,
A to cinicie byo znakiem suchu...*

U Mickiewicza:

„Prawem skrzydem o przeszo, lewem o przyszo
[uderz...*
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U Sowackiego:

„Mam ^v harfie ducha, co zgaduje przeszo...'*

U Mickiewicza:

„Kady ton ja dobyem,
Wiem o kadym tonie...*

U Sowackiego Lucifer:

„Ja harfa wszystkich ludzkich tonów.*

„Mio by take dumnym i samotnym,
I niedzielone mie uczucia z nikim,

I nad powietrza ulatajc cisz,

Sucha harf takich, jak ludzie nie sysz".

Konrad:

„Samotno, có po ludziach".

Lucifer:

„Wic musi by jaki kraj, gdzie si schodz
Duchy ju godne najwyszego tronu..."

Konrad:

„Nie znaj nas obu: mnie i Ciebie!"

Konrad:

„Jeszcze raz Ci wyzywam.
Jeszcze raz po przyjacielsku serce me odkr ywam."

,Z duchowych wntrz", 9"
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Lucifer:

„Ty boleci Sdzia, ty wiesz co cierpi

Obraon do mierci duch..."

Tak wic, w „Królu-Duchu", w Kordjanie

i w Luciferze odkrywamy wszystkie pierwiastki

duchowe Konrada. Nie znaczy to, aeby, w tern

bya zaleno Sowackiego od Mickiewicza.

Na najwyszyci ssiednicli szczytacti ludzie widz
mniej wicej to samo. Kordjana z Konradem czy
bezdenna mio ojczyzny, o której zbawienie

krzykiem serca si modli, z „Królem-Duciem"

czy Konrada wynioso i grony majestat,

z Luciferem kolejne korzenie si i iarda bunto-

wniczo i poczucie swej potgi. W kocu,

w tycti trzech bohaterach Sowackiego znaj-

dujemy wicej dumy, wzgardy, pychy, ni
u Konrada.

Jeeli nie w caoci, to w znacznej przy-

najmniej czci Konradow si mioci ojczyzny

znajdujemy u Kornela Ujejskiego:

„Zapieram siebie! Wszystkie moje troski

Rzucam w gtb serca, niech bez echa gin;

Zapieram siebie,—^jak zesannik Boski,

Cay mój naród jest dla mnie rodzin!

zy z jego oczu, krew z jego ran czerpi..."
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Tu przypomina si Konradowe:

^Patrz na ojczyzn biedn,

Jak syn na ojca, wplecionego "W kolo...

Przycisnem (j) do ona,

Jak przyjaciel, maonek, jak ojciec..."

Ale u Ujejskiego widzimy wielk rezygna-^

cj i szukanie winy w narodzie ukochanym po-

mimo wad:

^Woam: Niech, ojcze, speni si Twa wola,

Panie, my grzeszni, o grzeszni my bardzo!"

Jak i u Konrada jest u Ujejskiego skarga

i ból za miljony:

„I po tej strunie pynie wielka skarga.

Skarga miljonów—ale W swoim biegu

Za kadym ruchem mojem sercem targa."

Jeremi Ujejskiego w swym proroczym za-

pale podobny do Konrada:

„Jeremi, suga ludu, syn ziemi natchniony,

Wylecia nad oboki, jako ptak zraniony,

Uczu, jak krew pyna z jego dawnej rany,

Bo z brami pobitemi byl sercem zwizany,

A wic upad z oboków—bo swej krwi kropelk
Chcia dorzuci w czerwone to jezioro wielkie.**
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O nico miast haby baga Ujejski:

^Ziemi zhabion "W otchanie tr mog,
Nie moe by -woln—niech bdzie znÓAV niczems

O, zniszcz nas, lub podnie, Woamy do Ciebie!*-

W innem miejscu baga o zesanie pro-~

roków:

„Zelij, o Panie, nam swoich proroków,

Co w wielkiem zwtpieniu czowieczem
Rzucaj pociech jak mann z oboków,
A sowem wojuj, jak mieczem,

I daj im stal w piersi, grom w gosie, skr w oku^.

A kieruj ich okiem i gosem.*

Czasem bezgraniczny smutek i ukorzenie:

przerywaj te proby i refleksje poety:

„Wic ty o Panie, opu ku nam rce.

Podnie nas, zanim rozpacz nas ogarnie,

Bo szkoda. Panie, aby w strasznej mce
Twój naród zgin marnie.*

A w innem miejscu:

„I ju wic nigdy, Panie, nie pocieszysz

Lud Twój pokutny? Widniemy jak licie

Pod Twojem okiem, a Ty nie przypieszysz zbawienia,

[przyjcie?

To cho przed Tob klkamy w pokorze,

Smutno nam, Boe!*
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Poeta w ten sposób przedstawia koniecz-

mo zdjcia z narodu mki:

»Panie! To wszystkich ojców naszych winy
Ju mierci swoj okupiy syny!*

To bolesne wyczekiwanie tak maluje

Ujejski:

»I patrzym w Niebo, czy z jego szczytu

Sto soc nie spadnie wrogom na znak!...*

I do Konrada dayby si zastosowa sowa:

„Bluni Ci usta, cho pacze serce,

Sd nas po sercu, nie wedug sów!"

Jak u Mickiewicza naród polski jest wy-

branym:

„Wierzymy, Panie, o wierzymy mocno,e nas nad wszystkich upodoba Sobie,e nas zapali jak pochodni nocn,
By ca ludzko prowadzi ku Tobie.*

Tu przypomina si Konradowe:

--Jestem na ziemi sercem z wielkim ludem zbratan!"

Posannictwo narodowe tak okrela Ujejski:

„I z szczytów naszych mogilnych gór

Ogosim ludom sojusz i mir

I zlecisz z szumem orowych piór,

Nie z brzkiem stali, lecz z brzkiem lir".
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Istotnie, patrzc na te legjony coraz to

rosnce u nas indywidualnych poetów i pienia-

rzy trudno si nie zdumie trafnoci tej prze-

powiedni:

Raz tylko w przedstawieniu indywidualnega

nieszczcia Ujejski rzuca bluniercze:

»Gdzie jest Bóg,

Co mi zmóg,
Czy go jki dzwonów gosz?

Ha, zy On,

Ha, zy On.«

Ale zasadnicza cecha poety to pokora

i uwielbienie majestatu Boga, którego tak

okrela:

„Straszny wielkoci, przystpny mioci
wiecisz, panujesz niezliczonym wiatom,
Kade nazwanie Ciebie poniy
Najczystszym duchem Ciebie nie dociec,

Gubi Ci atwiej, kto szuka wyej!**

Te ostatnie sowa, tracenie na wyynach^
w gwatownym szturmie—Boga—moe by si
day zastosowa do Konrada.

Stosunkiem swoim duchowym do Boga
Ujejski zblia si do Kochanowskiego, Niemce-

wicza, Krasiskiego...

Zblia si w tym wzgldzie do tej plejady

i Asnyk:
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„W Tobie, o Panie, zamknem ycie,

Ku Tobie dusza jawnie i skrycie

Pynie drogami wszystkiemi.

Nie do, e Ciebie myl ma odgadnie.

Ja Ci przenikn pragn dokadnie,

Oczyma ducha oglda,
I wylatujc za ziemsk glin,

W nieskoczonoci poda gin."

Ale jest u Asnyka i namitny protest prze-

ciw woli Boej, w czem zblia si do Konrada::

„Mój naród...

Bezpodne mki dosta w udziale,

Cho zawsze wiadczy o Twojej chwale,

I dzi go czeka zagada.

Taka robotnik Twój bierze pac...

Gdzie jeste, Panie, z oczu Ci trac—
I Niebo Twoje przepada,..*

U Konopnickiej widzimy wiele bujnej i na-

mitnej siy protestu przeciw ndzy i jej przy-

czynom spoecznym i pozaspoecznym. Obok

silnej mioci ojczyzny spoeczna nuta midzy-

klasowa ywo brzmi w jej skargach. A wic za

ludem-ndzarzem podnosi potny swój gos:

„O Panie, daj dzi mówi duszy mej przed Tob,
Nie o wszelkim czowieku, który sd Twój czyni,

Ale o ludu Twoim, co z swoj aob
Ndzarz wzgardzony— bdzi w ycia pustyni.*
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Mowa ta straszna, „Skarga to straszna,

jk to ostatni". W tern napiciu duchowem jak

i u Konrada sowo pryska, bezmocne odda
tre tak:

„Woam i ludu wyznawam Ci ndz,
Co, jak robak w renicy, zakrwawi zy moje!

Lecz mowa o tych rzeczach trzsie si i amie
I dry w sobie, zgwaconym zaparta jzykiem...

A woaniem przed Tob Wzniesione to rami,
A milczenie skrzywdzonych przed Tob jest krzykiem!"

Prowadzcy lud wybrany prorok zwtpi
o dopiciu do upragnionego kresu:

,A wic to prawda...

Obiecanej ziemi, tej ziemi, która w gwiazd pónocnych
Wielkiego celu mych prac i tsknicy [stray...

Nigdy nie ujrz oczyma wasnemi?*

To samo milczenie bezlitosne spotyka go,

co i Konrada:

„Niema litoci i przebaczenia...

Daremnie—woam i pacz daremnie...*

Woa gwiazdy, aby za nim mówiy:

.Lecz kiedy tacy, co ludy swe wiedli,

Nie upadali w swej wierze i sile?

O gwiazdo nocy, przemów za mn sowo,
Ludu mój, ludu, ach zbud si mym krzykiem.

Woaj do Pana! Litoci, Litoci!...*
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Poetka przedstawia Boga w ksztatach gro-

nych i majestatycznych. Czasem-to Bóg mdro-
ci, jak i Konrada, bez miosierdzia:

,Sam Bóg zagasi nad nami pochodni
I na mogiy strzsn jej popioy.*

Mojesz napróno czoga si w bólu u stóp

tego straszliwego Sdzi i Sfinksa:

.Jehowa, wró si...

Cisza. Z burzy progu

Pan wstpi w wiecznych bkitów swych gmachy
A wic to prawda? Ja niewysuchany,

Jako niewolnik odepchnity nog
Upadam piersi na wrzce te piaski

1 darmo bagam litoci i aski.*

Konrad moe wstrzyma w miejscu komet,

prorok Konopnickiej chwia moe gwiazdami:

„A gwiazda jedna, na wag zotych szali

Stojc, chwia si pocza, ruszona

Mym jkiem cichym...*

Gwiazdy, natura si wzrusza, a Bóg nie:

„Oto nad nami gwiazdy si zamiy,
Kdy jest lito Twa i zmiowanie?*

W podobnym stanie ducha poetka nawouje

do cofnicia si z drogi paczliwego czogania

si u stóp niewiadomej, nieczuej siy:



158

^Nie paczcie smutni,

Nic si nie wzruszy i nic si nie zmieni,

W wiecznie pogodnej przestrzeni,

Krzyli ucinionych ndzarzy nie siga,

Gdzie nieskoczono globowy ruch syszy.

aden gos do nas nie ozwie si W ciszy—
Milczenie—bogów potga...*

Tu jakbymy syszeli:

„Milczysz, jam ci teraz zbada..."

Ale obok tych nut wybucha u poetki po-

tna wiara w pomylny obrót rzeczy i gorca
modlitwa o szybsze polepszenie doli ludzkiej:

„Ach, skrzyde ludzkoci!

Ach, skrzyde, o Panie!

Niech wszystko, co silne,

Podniesie swe loty,

I ziemia obroty niech swoje przynagla!*

Poetka wierzy, e przez ból ludzkoci Bóg-

Ojciec ulituje si nad ni:

„Jeeli nie do dwiga znoju

Szala Twoja gorejca,

Rzu pragnienia dusz tysica

I w bkitach wiat ten zWa,
ez tsknoty, niepokoju,

Damy tyle, tyle, Panie,

e Twa chwiejna waga stanie,

Ojcze nasz...*



13&

Nie tyle do pikna dy poetka, ile da
[obra i harmonji:

„Ty nanij Boe, nie strój ziemi

W kwiatów puchy,

Póki Jzami gorcemi
Pacz duchy!*

Poetka zna i korne baganie:

-Gdzie duch omdlewa i—tskni— i pJacze,

Id—i lad za sob pieni znacz,
I We Jzach woJam do Boga.**

Kapastwo mio(ii u Konopnickiej — wi-

doczne.

Niech bd rany i zy i ból, niech nie

bdzie nienawici:

„Zeszlij nam raczej wszystkie Twoje klski,

Niechaj tu chodzim, jak hufiec mczeski,
Bladzi od paczu—i od smutków mglici,

Lecz odejm od nas—ducha nienawici...*

Poetka odwouje si do Wszechmocnego

Boga o zapalenie nowych soc, o wicej wiata:

„Jeli, o Boe, zamao dla ziemi

Chodzi w jednego z soc Twoich rbzwiacie,

Zapal nam drugie! Niech skrzydy czarnemi

Ciemno nie chwyta tych... co w zmierzchach

Id przez ycie..."
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S pewne ustpy u Konopnickiej, przypo-

minajce Konradowe wzloty:

„Niech leci pie, jak lec ory boe
Wichrem przez ld...

Niech w mlecznych dróg,

W gwiazd wieci zawierusze...*

U Mickiewicza:

^.Pieni, ty jest jest gwiazd za granic wiata..."

Ale najwicej tych Konradowych analogi]

obok hamletyzmu spotykamy u K. Tetmajera:

„O duszo! Wzbij si! Skrzyda twe rozprzestrze
Wzbij si! Wyej! Pkajcie wizada
Ramion! Skrzyde!

U Konrada:

,A tu moje skrzyda siga...*

U Tetmajera:

«0- gdybym z tej góry signwszy rk,
Schwyci móg koowrót wiata
I bieg zmieni, aeby jedna pie olbrzymia

Jedna pie szczcia W Niebo runa..."

U Mickiewicza:

„Stworzybym pie szczliw...*



I4i

U Tetmajera:

»Co jest przed wiatem? Co jest przed czowiekiem?
Co jest przed duchem? Milczenie! Milczenie!*

U Mickiewicza:

„Czem jest me ycie?
Z czego wychodzi cay czowiek?...*

Tytan Tetmajera mówi:

„ycie bogów zdobd, krew w piersiach mi huczy

—

Chc bóstwo zdoby! W ucisk gdy ujm natur,

Có wicej zdoby mog? Bdzie co W przestworze

Jeszcze dumy mej godne? Sam jak piorun upadn-
[w rozpostarte chmur!

Chc wada! Gdy ramiona me pr, to zda si,

Ty Sam drysz na swym wozie Stukoowym, czasie.*

U Mickiewicza:

„Ja chc mie Wadz, jak Ty posiadasz..."

U Tetmajera:

„Bym za szprychy chwyciwszy gdzie u nieba cieku,,

Albo zgoa twój rydwan strcajc w otchanie,

Da wiatu cich Wieczno, wiekuiste trwanie!"

U Mickiewicza:

jrz szlaki...

i natura...**^

„Kiedy na chmur spojrz szlaki...

Tam dojd, gdzie granicz Stwórca
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U Tetmajera:

„Dusza ma, która wicej w wntrzu swojem tworzy'

Ni zzewntrz siebie bierze,

Coraz niej tonie w jakie bezdenne gbie.—
Gdy dusza ma w te gbie pogry si bez dna,

Gdy wejdzie na te bonia bez czasu, bez koca:
Suciam, ale gos aden uszu myci nie trca,
Dusza ma leci kdy poza obrt bytu..."

U Mickiewicza:

„Sam piewam sobie...

Samotno, có po ludziacli!..."

U Tetmajera:

-„Nie chc patrze, e jestem czowiekiem,
A nie swobodnym, wolnym, skrzydlanym duchem."

U Mickiewicza:

„Lecz jestem tylko czowiek..."

U Tetmajera:

„Zjaw si, o zjaw si na Wysokiem Niebie,

Na wozie wichrów, na ognia rydwanie,

Zjaw si, jak soca blask na oceanie.

Daj ludziom Siebie!

Zjaw si na Niebie, o Boe, o Panie!"

U Konrada:

„Odezwij si... milczysz... milczysz..."
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U Tetmajera:

„On Pan? Zaiste, Wszechmocny, Wszechwiedny,

Za klt-w Twoj cóe da ludzkoci?

Nie mów, e pocz stworzenie W mioci!

Nie mów! Wród wszystkich... myli Twych...

Brako tej jednej, tej najpikniejszej,

Nie mów! Stworzye wiat sobie na chwa...

Jakiego twarz zjawie Boga?

Jakiego Ojca? Jakiego Pana?

Przestrachem jeste..."

U Mickiewicza:

„Kamca, kto Ciebie nazywa mioci..."

W potnych, majestatycznych ksztatach

widzi Boga Kasprowicz. Niektóre jego hymny
przypominaj bezgraniczny podziw Kochanow-

skiego^ a si wyrazu Konopnick i Tetmajera:

„Wszystko jest z Ciebie i Ty jeste wszystkiem

I przez Ci wszystko, niemiertelny, Panie,

Ma niemiertelne w Tobie królowanie.

Gdzie moc ci równa? Gdzie równa potga?

Gdzie jest ten pomie, co iskry Twej dosiga?

Gromami przemawiasz w yskajcej tuczy,

Gos twój morzami i wulkanem huczy,

Trzsieniem ziemi ogasza Twe wieci.**

Tu jakbymy syszeli zmodernizowane Ko-

chanowskiego:
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»Wszechmocn3? Panie, Wiekuisty Boe,
Kto si TAVym sprawom wydziwowa moe?"

Rycho jednak ten podziw zmienia si
u Kasprowicza potnem gromowem szyder-

stwem, zimnem demonicznem, jakiego nie zna
Konrad:

^Kiedy ze swego spokoju

I swej mioci
Wydziela soca i gwiazdy,

By rozbijay si w swoich elipsacli,

Aby si stao to, co nas poera.*

Konradowe:

^Kamca, kto Ciebie nazywa mioci!*

jest tylko potnym wybuchem uczucia wobec

wiadomej ironji Kasprowicza:

„Kfew nam wysusza i poera koci
Wieczysta Wszechmoc Twej zapalczywoci.*

Do takiego wiadomego blunierstwa posu

wa si tylko Tetmajer, woajc:

„Przestrachem jeste."

Ale potem widzi Boga mioci i ugina przed

Nim kolana w modlitwie:

;,Na Anio Paski bij dzwony.

Niech bdzie Chrystus Pochwalony^
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U Kasprowicza jak i u Konrada widzimy

protest serca przeciw zimnym prawom Wszech-

wiata, ale z bardziej ogólnych, nie tylko pa-

trjotycznych przyczyn:

„A moje skrzyda plami krew, która cieknie bez koca
Z mojego serca..."

Hymny Kasprowicza hucz jak orkany^

bij jak dzwony na trwog, miocc zorzeczenia

i kltwy:

,,Ogromne, przez Szatana zapodnione wiaty,

A moe przez Ciebie,

O wity. Niemiertelny, wity, Mocny Boe!"

Powouj Boga do unienia si i umalenia

dla niesienia ulgi swym tworom:

„Zrzu z siebie. Ojcze, nietykalne blaski.

Zgarnij ze Siebie t Bo,
T Wadajc moc, co nad wiekami

Nieugaszon pomienieje zorz
I wiato daje wiatom
1 wiaty w swoim ogniu na popioy trawi,

Sta si tak lichy, jak ja...

I doczesnoci okryty achmanem!*

W innem miejscu poeta powouje Boga
do spotnienia i rozszerzenia ycia:

„Albo w swej caej, wiekuistej sile,

W caej potdze Wszechmocnego bytu,

»Z duchowych wntrz". 10
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Sta przy mym boku,

I dusz moj rozszerz do swego bezmiaru

I oczy moje, w smutku zapatrzone strony,

Rozejrzyj, Królu globów, penych alu
Do nieobjtych orbit,

I wlecz si, wlecz si ze mn na samotne pola...*

Jest jak i u Konrada wiadomo wielka

swej wspóistnoci z Bogiem, Kasprowicz jed-

nak w tem wszystkiem mniej jest zalenym od

Mickiewicza, ni Ujejski, Tetmajer:

„Jestem!

I Ty jeste tu ze mn!
Przerwij t cisz,

Niech pyn sowa gromowe.

Zagrzmij nad wielkim cmentarzem:

Jestem!

Jestem i pacz
Bije skrzydami

Jak ptak ten ranny.

Któremu okiem kazano skrwawionem
Patrze w blask soca...

W formie jest tu jednak wielkie podobie-

stwo do improwizacji Konrada, tak samo wybu-

chowej i przerywanej gwatownymi skokami

myli nieokeznanej. Kolejno poeta korzy si

znowu i baga o zmiowanie:

„A Ty, o Boe,
O Niemiertelny!
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Wiecem blasków owity

Na niedostpnym tronie

Siedzisz pomidzy gwiazdami

I gow na zocistym spoczwszy Trójkcie,

Procli gwiazd w Klepsydrze przesypujesz zotej

I ani spojrzysz na podniebny smug,

Zmiuj si nad nami..."

Przeto posya Bogu pytanie, czy ma rodki

<io zwalczania Szatana:

„Masz li Ty grom,

Masz li Ty chmur
W ten poudnia skwar.

Aby z nie) piorun pad
I od szatana uwolni ten wiat?"

Potem klka przed Szatanem:

„Szatanie...

Z nieukojon aob
Klkam przed Tob,
Zlituj si, zlituj nad ziemi,

Gdzie ból i rozpacz drzemi..."

A dalej takie wyzwanie ciska Bogu, które

przypomina Konradowe:

„Zawsze sdzisz, zawsze rzdzisz,

I mówi, e Ty nie bdzisz..."

U Kasprowicza:

„Stop sw zoye na pokole grzbiecie

I sdzisz, Kirje Elejson,
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Paczów i jków suchasz nies3?szc37m nchenr

I sdzisz... Kirje, Elejson...

Na mk wieków patrzysz niewidzcem okiem..."'

A w innem miejscu:

„Krusz wiatowe posady...

Na popió spal Adama oszukane serce

I pacz!

Z nim razem pacz kamienny,

Lodowaty Boe!..."

Jak widzimy, u Kasprowicza jest jabby de-

moniczny Konrad, taki, którego-by ju zwyci-^

yy duchy z lewej strony. 'U Konrada Mickie-

wiczowskiego jest peno pyta, waha, uwarun-

kowa, u Kasprowicza dumne wyzwanie z kl-

tw i szyderstwem wiadomem, a miejscami

formalny kult i przymierze z Szatanem. Jest

u niego straszliwa sia i namitny ton gniewny,

buntowniczy, nieprzebagany. Pytanie tylko, czy

Kasprowicz wierzy, czy moe wydaje walk cier-

pieniu, abstrakcji, penej dysharmonji. Pod lodo.

watem szyderstwem bije tu jak i u Konrada

potne cierpice nad miar monoci, serce.

Wiele analogij z improwizacj Konrada

znajdujemy u I. óawskiego. Podobnie jak

Konrad pojmuje on moc i potg pieni:

„O pieni wita, o pieni natchniona,

Twój gos jest gosem Boga, który stwarza!"
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Podobnie jak u Konrada jest zmierzenie

si potgi wiadomego ja do Wszechwiata:

„Przestwór cay objem od koca do koca,
Jako wictier pomienny, jak orkan, jak burza,

wiat jest we mnie!...

Cay wiat z duchem mym w jednym ucisku
Czy si..."

Tu jakby syszymy Konradowe:

^,Odjem rce, podniosem nad wiata krawdzie
J krgi harmoniki wstrzymay si W pdzie."

Konradowe:

„Zrzuc ciao i tylko jak duch wezm pióra...**

znajduje analogj u óawskiego w ustpie:

„Zrzuc to ciao, wysche od zgryzoty."

Prorok óawskiego zrazu peen jest po-

kory i poddania si woli Boej:

„Panie—Litoci, miosierdzia. Panie!

Dozwól tylko, a pójd i ludowi powiem,e jest blizki i gniewny, a pokutne kanie

Przejdzie rzesz, zobaczysz, jak wicher sitowiem

Jeno wstrzymaj do, co jest gromem i oowiem."

Potem nastpuje buntownicze wyznanie:

.,,Poco Ty mnie zbudzi?

—Zakrzyknem wciekle—



150

Kiedy rozpacz ma wzia gór nad przestrachem,

ali przyszed jak Szatan drczy mnie av tern piekle

I urga sabemu, który pi pod dacliem

Ju walcym si, mówic, e zginie wraz z gmaciem."^

W kocu, bierze gór pokora:

„Id, Panie!..."

Pozosta nam jeszcze Konrad ,,Wyzwole-

nia" Wyspiaskiego:

„Id—mówi o sobie—z daleka, nie wiem z raju

[czyli z pieka...

Rozpacz za mn si wleka...

Byem gwiazd,
Gwiazd sta, niebios niewolnic.

Tam hen, ujty acuchem
Z wypronemi ramiony,

Uwizgym duchem,

Gdzie gwiazd iskrzce skorpiony

wiec
W przestrzeni wieczystych gusz".

Jak i Mickiewiczowski Konrad „ziemi (oj-

czyst) ukocha szaem." Mówi o sobie, e jest

(w niej) w kadym czowieku, yje w kadem
sercu. Wydaje on rozkaz robotnikom: „Bdzie-

cie budowa i burzy!" Nastpnie mówi o so-

bie: „Swobod mam." A potem: „Prowadzi

mnie poczucie susznoci i dza sprawiedliwo-

ci, moe niedocigniona, któr trzeba okupi
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krwi i prawie zawsze krwi, ale to dza su-

sznoci, a nie inna." O nienawici mówi, e
jest potniejsza, ni mio, bo na nienawi
trzeba si zdoby, „wszecimio jest kam-
stwem." ycie dla nie istnieje, tak samo, jak

nie istnieje dla nikogo, jako rzecz, „któraby nie

bya sztuk i wysokim artyzmem." Nie ma tyle

waia, pyta, co Konrad Mickiewiczowski. Uspo-

koi si co do losów ludzkoci na ziemi i wa-
snej ojczyzny i tylko wydaje krótkie, grone,

bezapelacyjne rozkazy, odpowiednio do Mickie-

wiczowskiego:

„Niechaj speni, tern si uszczliwi,
A jeeli si sprzeciwi.

Niechaj cierpi i przepadn.*

„Có mi do tego — mówi — kto zapali

soca i da nienawi narodom, kto gasi tysi-

ce gwiazd i wznieca gwiazd tysice; kto wp-
dzi w ruchy wiat; kto stróem naszych dusz,

rzebiarzem naszych cia; kto moe nam zabra

wszystko, co da.**

Jest pewny posuszestwa jego naczelnej

komendzie: „Pójd, gdziekolwiek je powiod
i bd ze mn razem, za mojem walczcy so-

wem, którego nywa bd wszdy." Prowadzi

rzesze ku wityni: „A którykolwiek wnijdzie

tam i stanie pomidzy nami, jako pomidzy
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cia, oczyszczony z zapdów zych..."

Konrad Wyspiaskiego ma w sobie wiele

hamletyzmu. Rozmowy jego nacechowane s
subteln ironj i sarkazmem. Ma wiele w sobie

przeciwnoci: raz nazywa ludzi podlegym jego

rozkazom, innym razem— brami; wyzwolenie

znajduje w mierci, a kocha si w pogodnem
yciu i sztuce: „z mylenia chaotycznego ostoi

si jedynie sztuka, jako rzecz wieczysta..." „Ale

sztuka gosi: mier, bo có szczytniejszego nad

mier?" I znów sprzeczno: Wpierw stawia

naczeln dewiz: nienawi, teraz— mio, „mi-o dla tego, co jest." Ale w tym wirze prze-

ciwiestw moemy si uspokoi wiadomoci,
e s pewne stany mioci, objawiajce si nie-

nawici i odwrotnie. I w innych razach u Wy-
spiaskiego sprzeczno jest dysharmonj prze-

mijajc, ukryt w gbi harmonj. Konrad
w sobie koncentruje wyzwolenie narodu i mówi,

e Arjadn z Labiryntu jest mio dla tego, co

jest w nim, i „nienawi" ku temu, „co jest

tam...''

Oto dalszy szereg jego imperatywów:

Polska jest wasnoci kadego Polaka

prawdziwego, potga zapowiedziana sowem tra-

ci, trzeba czyni, dopeni swego zadania mil-

czco, naley „wzi wity ogie i da tym,
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którzy czekaj; nie czowieka czytaj, ani tego,

który ogie przyniesie, ale ognia, aru." „Na-

ród si zgubi, a wszystkie jego czynniki ska-

dowe s. Polacy sami teraz s przyczyn, e
si gdzie zagubi naród." „Naród nasz straci

wiar w sowo." Konrad chce zastawi naród

przed oszustami, tymi, co mu kradn dusz za

cen rzeczy nieuchwytnych." A oto znowu sprze-

czno: Przedtem sztuka miaa jedynie wyzwa-

la, teraz Konrad mówi: „Sztuka mi nie wy-

starcza." Snad znajduje teraz wyzwolenie w ak-

cie woli, Konrad (str. 50) ogasza gwatownie:

„Nikt ducha mego skrpowa nie zdoa. Nikt!

Ja jestem wolny, wolny, wolny! I nie dosignie

mnie nikt, bo jestem tak daleki, tak niedoci-

gniony, jak Niemiertelso, gdzie mier sama

przebiega i wielkiemi skrzydami nad wiatem
wieje." A wic znowu przez szereg zaprzecze,

przez ycie i sztuk doszed do wyzwolenia przez

mier? Ale to — chyba mier ycia pytkiego,

ycia pozorów i zudze. Tylko ludzie z ducha,

duchem yjcy bd wyzwoleni. „Kady czuje

lub kiedy wymiarkuje, jakim duchem jest i skrzy-

da rozwinie, jeli skrzyda poczuje i wzici, je-

li mu si wznosi wolno i uleci, gdy mu to

znaczono." Konrad zmierza do lotu:

,Rozwin skrzyda — lecie w lot.

Jak lotny orli duch,
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Nad skay, przepacie, lasy,

W tczo^s^e krasy chmur,

Jak lotny puch

Do niemiertelnych zotych wrót."

Do raju obiecanego przykuj go „kajdany

duszy". Przez to skrpowanie i uwizienie b-
dzie wolny od spraw tego wiata. Ale jak i Kon-

rad Mickiewiczowski zarówno tskni do raju, jak

i do ziemi, do wyzwolenia na niej i z niej ro-

daków^ Zdumiewamy si, syszc te sowa jego:

„Co mnie obchodzi przedewszystkiem mój na-

ród." Ale rycho dowiadujemy si, e nie ob-

chodzi go historja narodu jako plotka i poezja

jako plotka. „Poezja jest artyzmem. Za artyzm

ma swoj logik i nieodwoalno i jest ca
prawd, jeli jest. Inna za prawda jest niepo-

trzebn." A wic prawda i tylko ona wyzwala^

czy bdzie w sztuce, czy w uyciu, czy bodaj

w mierci: Konrad odkrywa logiczne nastpstwo

rzeczy i to jest od niego niezalene. Czuje pi-

kno, jasnowidzi. Nie mci sobie wzroku two-

rzeniem, w procesie twórczoci nie gubi, jak

inni daru swego jasnowidzenia. Konrad nie zno-

si „niewoli narodowoci", nie chce by niewol-

nikiem patryotyzmu", ale ciasnego i pytkiego,

naley doda. Zapytuje: „Czy wy nie macie du-

szy? Nie wiecie co to jest dusza, sia, która

jest tern, czem chce i nie jest tem, czem nie
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chce. Dusza, która jest niemiertelna i pocho-

dzi od Boga, a wy mówicie, e j macie i za-

tracacie jej Bosko. Nic nie jestecie." Sam
czuje si dusz narodu i dusz woln; przez t
jego wolno, przez jej pryzmat ma si odby
wyzwolenie tych, co maj si i wol wnij
przez te wrota.

Jak i Konrad Mickiewicza cigle ywo czuje

swoj niemiertelno. Tej myli niemiertelnej,,

w nim tkwicej, naród chwyci si winien. ^Do-

td nie widzicie myli mojej, tylko mnie" —
woa. Nie o osobowo jego tu chodzi, ale

o wieczn prawd, któr on uchwyci i która

moe zbawi naród. T prawd chce wyrazi
jasno, o ile mona... „Ani si nie chc — mó-
wi — stroi w urok i pikno i poezj tajemni-

cy." Przedtem zaegna ycie na korzy sztuki

i mierci, teraz kocha samo ycie, ale w obja-

wach jego prostych, szczerych, niefaszowanych:

„Chc, eby w letni dzie,

Przedemn zto ytni an...*

Trzeba si „wyzby poezji", czyli tych rze-

czy, które ludzie maj za poetyczne, tutaj za-

cznie si „nasza sia." Konrad „buduje Polsk":

„I budowa poczynam wszystko z rzeczy lotnej,

jak sowo, i lotniejszej, ni puch. Budowa po-

czynam gmach, paac, miasto. Jeruzalem buduj
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fiow, li za zmysem oczu i za suchaniem idc."

A zatem, teraz — droga realna. I nagle Konrad

po tych szarpicych, gigantycznych skokach upa-

da przed Bogiem mioci, Chrystusem, z modli-

tw na ustach korn, ufn:

„Krzy znacz...

By mnie zachowa od tego.

Co zasi na mnie przeby;

Bym ja by z Twoich wiernych,

A niewolnikiem nie by.

By zwiód z wdrówki dugiej

Mój naród do Wszechmocy, •

Daj nam poczucie siy

I Polsk daj nam yw.
By sowa si speniy
Nad ziemi t szczliw.*

»

Ale i z tej drogi w kocu zawróci. Niesie

teraz zwycistwo „nie to, które wyrzeka si cia-

a i krwi i mocne si by zapowiada anielskiemi

skrzydy, a jego oblicze trupiego wdziku tchnie

urokiem zabójczym. Zwycistwo nios ze krwi

i ciaa, z woli ywej i ywej potgi — mocne
wol nad wiat wadajc, wol, co ze mnie jest

i przychodzi zwycia.** Straszny jest teraz

w swej sile piorunowej. Widzimy tu pknity
wulkan serca nie „niewolnika patrjotyzmu", ale

kochajcego naród, „jak przyjaciel, jak mao-
nek, jak ojciec," idcy dla wyzwolenia jego mi-
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mo Boga, jeli Bóg nie chce go wyzwoli. Kon-

rad Wyspiaskiego jest szczegóowym wytóma-

czeniem Konrada Mickiewiczowskiego, w gó-

wnych konturach jego sobowtórem. Poeta w ko-
cu zapowiada jego przyjcie:

„Zaprzysiony bóstwom brat,

Niewolnik razem i kochanek wybiey W wiat
[na lot,

Jako' ten wasz czterdziesty czwarty^

W naród woajc:
Wizy rwij!"

To chyba niewolnik mioci swej do narodtt

a nie inny. Mio zbawia, mioci on i naród

wizy porwie i wyzwol si razem, kiedy naród

dojrzeje do wielkoci skutego z nim na wieki

jego „niewolnika" i króla zarazem — Konrada.

Z jednej wic strony wielkiego naszego wie-

szcza widzimy grup poetów pokornych wzgl-

dem Boga, lub w czci protestujcych przeciw

jego wyrokom: To Kochanowski, Grochowski,.

Niemcewicz, Karpiski, Asnyk, Ujejski, Krasi-

ski— druga grupa wkracza w sfer buntu: So-

wacki, Konopnicka, uawski, Tetmajer, Kaspro-

wicz, Wyspiaski. Z tej grupy nawet najmiel-

szy w wyzwaniu i buncie Kasprowicz walczy

sercem skrwawionem od bólu i mki. Bóg ta-

kich buntowników nie moe potpi. Jeeli ich

nie wysucha Bóg mioci, to moe dlatego, e
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.„królestwo Jego nie jest z tego wiata." Moe
Polska dlatego tak cierpi i upada, e walczya

sercem na tej ziemi rozumu i rachunku. Poezja

nasza jest wielk wielkiemi sercami naszych poe-

tów. Wporód nich janieje niemiertelnymi bla-

skami „Serce serc", „cor cordjum'^ ADAM MIC-

KIEWICZ, twórca KONRADA.



GDZIE JEST „PRAWDA BIAA?

-

W „Tragedji ludzkiej" Anatola France'a bo-

hater jej Fra Giovann ma nastpujce widzenie:

Z ust wielu ludzi wysuwaa si szarfa z de-

wiz, a kada z nich rónia si kolorem od in-

nych. Wród tych dewiz wzrok odnajdywa

wszystkie barwy wiata.

Fra Giovanni pocz je odczytywa i v/ ten

sposób pozna rónorodne myli ludzkie. Wczy-

tawszy si, spostrzeg, e dewizy te róniy si

nietylko znaczeniem sów, lecz i barw liter,

a sentencje te sprzeczne byy midzy sob tak,

e kada z nich przeczya wszystkim innym.

I wity czowiek odnalaz w dewizach mnó-.

stwo sprzecznoci co do pochodzenia wadzy,

róde poznania, rozkoszy i smutku. A kada
sentencja koczya si sowami: „oto jest prawda".

I Fra Giovanni patrzy z podziwem na prawd

tyle o barwach tak rónych. Widzia prawdy
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czerwone, bkitne, zielone, óte, lecz nie wi-

dzia prawdy biaej.

Fra Giovanni westchn:
— Na kole wszeciwiata nie znajd za-

tem prawdy biaej i czystej, prawdy, której

szukam.

Wtedy usysza gos:
— Oto przypatrz si prawdzie biaej, któr

pozna pragne i wiedz, e powstaje ona z po-

czenia wszystkici prawd sprzecznyci, tak jak

biao skada si ze wszystkich barw zmiesza-

nych. W kadej z tych sentencji bya cz
prawdy, a z wszystkich razem dopiero tworzy

si prawda istotna...

Wiedz tylko, e cokolwiek by czowiek my-
la, w cokolwiek wierzy, w swem krótkiem y-
ciu — to prawdy nieskoczonej jest czstk, i e
tak jak w ukadzie i porzdku wiata niemao
jest miecia, tak i w sdach ludzi zych i sza-

lonych — jakim jest ogó ludzi — jest zawsze

czstka pewna prawdy powszechnej, prawdy ab-

solutnej, staej, biaej. To te obawiam si, e
niema jej wcale.

Buchnwszy gwatownie miechem, gos
zamilk.

Fra Giovanni ockn si w celi wiziennej

i duma smutnie:
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— Nie spodziewam si ju pozna prawdy,

skoro, jak okazano mi, widzie j mona tylka

w sprzecznociach i przeciwiestwach.

Jake miabym by jej mczennikiem —
gdy widok koa wiata przekona mi, e kade
kamstwo nawet jest czstk prawdy, doskonaej

i niepoznawalnej.

Czemu o Boe mój, dae mi to widzie

i pozwolie, by przed snem wiecznym objawio-

nem mi byo, e prawda jest wszdzie i e nie-

ma jej nigdzie?

I ukrywszy twarz w doniach, czowiek

wity zapaka.

Szatan, który napróno przedtem kusi Fra

Giovanni'ego, jako doctor- sublilis, teraz tryum-

fuje jako filozof-analityk.

Prosta, jasna, dziecica, czysta dusza Gio-

vanni'ego ma spokój zmcony. Nie wie co ma
czyni, gdzie i. Jego moc czynu, jego sia

przekonaniowa zostaa zamana. Rozum zatryum-

fowa nad uczuciem.

Podobn tragedj wraz z Giovanni'm prze-

sza ludzko caa, od czasu gdy byso nad ni
wiato Ewangelji. Pierwotna prostota nie wy-

starczya. Nie wskrzesiy jej zakony, nie wskrze-

si Savonarola. Nie uday si próby patrjarcha-

lizmu i uproszczenia kultury i w Anglji, podej-

mowane przez Purytanów i Ruskina. Póniej

,,Z duchowych wntrz^'. 11
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nie przyniós owoców w Rosji i tostoizm.

A Messyanizm polski Towjaskich, Wroskich,

Cieszkowskich, Mickiewicza i tylu innych zaja-

nia w ogromnych wyynach. Nie mia naród

si i na nie, cho gosem gromkim woali na
Szczepanowski, Lutosawski i tylu innych.

Ludzko i narody rozumuj, tworz kul-

tur etyczn, estetyczn, materjaln. Prawda

jest wszdzie i nigdzie, ma mnóstwo barw, ale

„prawdy biaej" niema. Kade dziecko wyrasta a
nazbyt wczenie z opowicia prostoty; uczucie

jest mieszne, analiza gór.

Nad legjonami Fra Giovanni'ch in potencja

sycha szyderski miech doctora-suhtilis— ana-

lityka.

Etyka rozlaa si na pola nieznane przed-

tem, na pola kultury rozumowej, i wyschy o ty-

le uczucia i oyska czynu. Czyn kady trzeba

zway, wymierzy, obliczy — na najczulszych

szalkach, najdokadniejszemi miarami.

Szkó, towarzystw etycznych legjony, ale

„prawdy biaej" niema.

Posuchajmy najpierw jednego z mistrzów

analizy etycznej — Haralda Hóffdinga. Oto n a

wstpie mówi nam on, e zasady etyczne wtedy

tylko kierowa mog yciem, jeeli same wyo-
niy si z ycia. Z góry, zatem, etyka podda
musi si yciu i jego ywioowym wymaganiom.
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Zasady te, zatem, nie bd promieniami soca,
sanemi ziemi, ale latarniami ziemi. Dobrze,

idmy za niemi, zobaczymy, dokd nas zapro-

wadz.
Hoffding pyta nastpnie: Czy moe zasta-

nowienie i krytyka w etyce s zbyteczne, a na-

wet bezwzgldnie szkodliwe? Refleksja .posiada

zawsze wpyw rozkadajcy, pozbawia nas in-

stynktywnej pewnoci i bezpieczestwa, z któ-

remi rozpoczynamy ycie. Nie dziaamy ju
wtedy z pen energj, nie wyraamy sdów na-

szych z naciskiem i swobod, wydaje nam si
niepodobiestwem— powzicie pewnego posta-

nowienia.

Mówi nastpnie, e osobnik nie stwarza

sobie wasnej etyki, nie wymyla jej sobie, nie

buduje jej od fundamentów.

Jaka, zapytamy, wobec tego moe by
wiara, czy przekonanie autora o poytku jego

wielotomowego dziea analitycznego i poznaw-

czego o etyce.

Ale idmy dalej — umys to subtelny, lo-

tny, wykwintny, istny doctor-subtilis Anatola

France'a. Nie lkajmy si zreszt Fra Giovan-

ni'ch, — witych, anielsko prostych midzy nami

niema.

Nikt przeto nie bdzie paka nad utrat

prawdy z powodu jej analizy.
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— Etyka naukowa— mówi dalej Hóffding

—

nie moe wcale zaj miejsca moralnoci pozy-

tywnej, lecz usiuje uzasadni takow, rozwin
j i rozszerzy. W etyce naukowej staramy si
zrozumie samych siebie i wyjani sobie wedle

jakich zasad mamy kierowa yciem, jak równie
usiujemy doprowadzi zasady swe do najwy-
szej jasnoci i wewntrznej harmonji. Filozo-

ficzn etyk nie uwaa ani za zachowawcz, ani

za radykaln. Nie szanuje ona rzeczy istniej-

cych dlatego jedynie, e istniej, lecz wznoszc
si ponad istniejce pogldy, stara si pokaza,,

w jaki sposób dawne pojcia daj si w nowe
przybra ksztaty i zastosowa do potrzeb danej

chwili... Naukowy jej charakter polega na ja-

snoci, z jak zasady jej zostan stwierdzone,

jakote na konsekwencji w przeprowadzeniu jej

zasad. Praktyczne za jej znaczenie zaley od

stopnia przejcia si wikszych lub mniejszych

kó rodu ludzkiego, cile stwierdzonemi jej my-

lami i wynikami, od wpywu tych na uczucia

i przyzwyczajenia, jakote na urzdzenia rozmai-

tych stosunków yciowych... Etyka filozoficzna

usiuje wynajdywa zasady dla etycznej oceny

ludzkich postpków, w samej naturze ludzkiej^.

Jest to przewanie wiedza praktyczna, zadanie

jej polega bowiem nie tyle na objanieniu da-

nych zjawisk, jak na ocenie wartoci pewne-
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go rodzaju zjawisk, a mianowicie ludzkich po-

stpków.

Ten pierwiastek i znaczenie praktyczne wy-

daje nam si sprzecznym z zaoeniem filozo-

ficznej etyki, jako takiej. Ale idmy dalej!

— Ocena sama postpków ludzkich zawsze

tylko jest i bdzie czynnoci podmiotow —
mówi Hoffding — a zatem niema sprawdzia-

nu — sprawdzian gubi si w legjonach indywi-

dualnoci ludzkich. — Znów mi mcie dusz
o doctore-subtilis— zawoaby tu Fra Giovanni.

Ale doctor-subtilis ma jeszcze potniejsze cio-

sy: — A moe atwiejszem i janiejszem do roz-

wizania okae si zagadnienie, gdy zbadamy

same pobudki oceny, lub gdy zapytamy, na ja-

kich psychologicznych przypuszczeniach opiera

si fakt poszukiwania ogólnej i podmiotowej

oceny ludzkich postpków.

Tu autor „Etyki" chce j sprowadzi na

manowce, w jakich bdzi teorya poznania, kwe-

stjonuje sam miernik i sprawdzian, wrzuca nas

w otcha sceptycyzmu.

Ale nie koniec na tem. Pochylmy si te-

raz nad sam przepaci sprzecznoci; oto:

1) Pojedyncza chwila nie powinna posia-

da wikszej samodzielnoci, przekraczajcej zna-

czenie jej, w caoksztacie ycia;
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2) z drugiej za strony naley w danej

chwili y tak bogato i z tak peni, na jak
tylko bez naruszenia swego caoksztatu ycia

zdoby si mona.
A zatem mamy y peni ycia w danej

chwili, czy uwaa j za przemijajc, zalen
od caoksztatu ycia? — mimowoli pytamy.

Doctor-subtilis amacem sofistycznym zno-

wu zgasi nam ^prawd bia"!...

Sympatj tak okrela autor „Etyki": — Jest

ona w najczystszej swej postaci uczuciem przy-

jemnoci lub przykroci, tem tylko okrelonej,

e inne istoty te odczuwaj przyjemno lub

przykro. Pod wzgldem etycznym wielkie tga
uczucia znaczenie polega na rozszerzeniu widno-

krgów, wskutek czego uczucie przyjemnoci

i przykroci zalenem si staje nietylko od losu

pojedynczego osobnika, lecz take od warunków

bytu danej spoecznoci, której jedynem tylko

ogniwem jest dany osobnik. Z innego punktu

widzenia staje si uczucie etyczne w wyszym
okresie rozwoju — uczuciem sprawiedliwoci.

Wtedy sympatja, stanowica podstaw, przestaje

by lepym instynktem, a w objawach swych

uwzgldnia rónorodne waciwoci osób, któ-

remi si interesuje.

Objwszy za wszystkie istoty, obdarzone

darem uczucia, musi ona w kadym poszczegól-
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nym przypadku objawia si w ten sposób, aby
oddzielna istota bya zadowolon wedle swej

waciwoci — bez uszczerbku jednak dla wa-
ciwoci innych osób.— O prawach etycznych tak

mówi: — Powstaje ono, gdy warunki yciowe
wyszej, obszerniejszej caoci sformuowane zo-

stan w okrelonych mylach. Z naszego sta-

nowiska — etyki humanitarnej, treci takiego

prawa moe by jedynie zasada, eby postpki

jaknajwiksze okazyway dobrodziejstwo i jak-

najwikszy postp wzgldem moliwie najwi-
kszej iloci wiadomych istot.

Przedmiotowa zasada, okrelajca tre ety-

ki i oceniajca ludzkie postpki, staje si zasa-

d pomylnoci ogólnego dobrobytu. Wedug
tej zasady aden postpek i adna na postpku
opierajca si instytucja lub posta yciowa nie-

ma wartoci, jeeli nie sprzyja yciu i szczciu
istot wiadomych...

Pragncy zasad moliwie najwikszego

dobrobytu dla moliwie najwikszej iloci istot

wiadomych teoretycznie uzna i praktycznie za-

stosowa, nie moe by ani egoist, ani indywi-

dualist, ani fanatycznym patrjot, ani sekcia-

rzem, lecz powinien mie zdolnoci do bezinte-

resownej i powszechnej sympatji dla ludzkich

postpków.
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Jakie to szerokie i jasne tchnienie myli!
Boimy si czy tylko doctor-subtilis nie buchnie

miechem i nie pomci nam tej jasnoci wia-
domie, jakby naprzeciw nawet samemu sobie.

Dalej ju oto nie bardzo rozumiemy autora

„Etyki", gdy mówi nam, e ekonomja spoeczna
jest nauk etyczn, posiadajct sam zasad,
co etyka humanitarna i e to samo mona po-

wiedzie o nauce prawa.

Wszake, niemono wyodrbnienia jakiej

nauki, dowodziaby, e ona nie istnieje, nie istnie-

je przeto etyka naukowa? — pytamy trwonie.

Czy i tu doctor-subtilis nie buchn mie-
chem, a Fra Giovanni paka by za zmcenie
spokoju duszy? Ale oto znowu przepa wtpli-

woci. — Sumienie nie jest nieomylnem — mó-
wi Hóffding — przeto kierownikiem jego powin-

na by zasada przedmiotowa. Ocena w kadej

okrelonej chwili, powinna odbywa si wedle

istniejcego przekonania, niema bowiem wyszej
instancji sdowej nad sumienie, moliwie doka-

dnie owiecone. Pomimo tego, rozstrzygnicie

moe by objektywnie faszywem.

Pytamy zatem czy jest sumienie sdem dla

spraw etycznych czy nie?

Jestemy znowu w jakiej dziwnej puapce.

Sprzecznoci te nie s w rodzaju Sienkiewiczow-

skiego: dwa razy dwa wypada lampa.
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Jestemy oszeomieni nawet lotnoci umy-
sow autora i subtelnoci tak, jak Lemaitre

okrela wosem, rozszczepionym na 4 czci.
Jak wytwornie a nawet przejrzycie mamy

zdefiniowan nastpujc myl: — Historja etyki

wykazuje, e ocena dotyczy przedewszystkiem

zewntrznej strony postpków i skutków tego,

z czasem dopiero rozprzestrzenia si na pobud-

ki, usposobienie i charakter dziaajcego. Wszak
to jest zupenie naturaln rzecz, i przedewszy-

stkiem badamy to, co najatwiej rzuca si w oczy

i podpada zmyso-m. Duch nasz przed wnikni-

ciem w wewntrzn tre, zwraca najpierw uwa-

g na stron zewntrzn.

Ale ju oto nastpnej myli nie rozumiemy,

e nikt od ideaów uwolni si nie moe, po-

mimo wszelkich wykrtów i wybiegów. Wszak
to s ludzie, nie mxOgcy si zaczepi za idea,

stojcy pod jego poziomem zbyt daleko?— py-

tamy i w odpowiedzi mamy milczenie. A przy-

tem zdumieni jestemy tak wiar w si ideau.

Ale czy i tu nie zostaniemy zawiedzeni, czy nie

pokazano nam wiata na to, aby je mroki za-

lay i abymy tem mocniej aowali, emy je

mieli i utracili.

I oto znowu jestemy w niepewnoci. Co
znaczy myl ta:— Mog znale si indywidualne

-przejawy yciowe, sprzeczne z dobrobytem ga-
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tunku, sprzyjajce za odosobnionemu dobroby-

towi osobnika.

Nam by si zdawao w prostocie naszej,

e jeeli dobrobyt rozumie w znaczeniu nietyl-

ko materyalnem, jak go i autor etyki pojmuje,

to kady czyn dobry dla indywiduum jest do-

brym i dla gatunku i odwrotnie. Rozumiemy
teraz, dlaczego to potpionym zosta miernik

i sprawdzian sumienia. Oto dlatego, e spr-

yn, dziaajc w nim, jest wielki instynkt ga-

tunkowy. Wic sumienie nie jest ode wy-
szem, nie jest pryzmatem objawienia si wy-
szych si nad ludzkie. A czy nie byo tyle ty-

sicy skruszonych zbrodniarzy, czy nie widzie-

limy jak sia wysza nad instynkt, duch prze-

wraca popdy i tryumfowa nawet u sabych?

Z zastrzeeniem zgodzilibymy si na na-

stpn myl: — Instynkt etyczny jest ogniem,

wymagajcym cigego podsycania i poywienia,

by módz stale wieci i grza. — Zgoda co do

kultury uczucia i cnoty, ale ich róda s wie-

czne i naley si do nich zblia prac ducha,

ioffding i tu ziemi wyczno przypisuje. A co

powiemy teraz na to, e etyka istnieje gwoli

ycia, a nie ycie dla etyki. Chrzecijanin uie

moe si zgodzi ua t tez, bo etyczne dzie-

dziny istniej poza tein yciem i to ycie nie

jest jedynem — tak by sformuowa myl swoj.
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Dalej autor „Etyki" ju nas zupenie po-

gra w otchani sceptycyzmu. — Okaza si
moe — mówi — e nawet najwysza powaga

etyczna bdzi po manowcacli. Zdanie Fictitego^

jakoby sumienie nigdy nas nie mylio, jest do-

gmatyczne. Najczystsze i najpowaniejsze prze-

konanie polega moe na zupenym bdzie.

Ani w dziedzinie etycznej, ani w adnej,

innej nie posiadamy bezporedniego i bezwzgl-

dnie wiernego probierza prawdy... Na tak ró-

norodnyci stojcy stanowiskaci etycy, jak He-

gel i Benthan, spotykaj si wzajem w niedo-

wiarstwie swem wzgldem sumienia. Wedle He-

gla moe ono nawet sta si zowrog zasad
ycia, podmiotowe bowiem przekonanie moe
zarówno dotyczy czego objektywnego nikcze-

mnego, jak i czego objektywnie prawdziwego^

A potem znowu stajemy w podziwie, jak

przy tym sceptycyzmie, mona gosi tak gorce
prawdy: Etyczne uwicenie powinno by na-

tury wewntrznej. Polega ono powinno na

wewntrznem uczuciu harmonji i jednoci naj-

wyszych przekona dziaajcego osobnika, na

zgodnoci ideau jego z rzeczywist jego wol.
W ten sposób powstaje spokój wewntrzny, b-
dcy silniejsz dwigni, ni wszelkie zarzuty

i przeciwnoci zewntrzne. Osobnik moe y-
wi w sobie uczucie siy, któraby zdoaa wiat
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cay przemieni, gdyby we wszystkich panowaa
ludziach.

Skd to uczucie powsta moe, jeeli nie

mamy miernika sumienia, jeeli nie pewni je-

stemy czy krok, który uwaamy za cnot, jest

moe zbrodni?

Skd, pytamy, moe istnie w nas spokój

i harmonja?

Dalej Hoffding rozbiera etyczne pogldy
Spencera. Wedug tego ostatniego uczucie ety-

czne jest waciwe tylko pewnemu przejciowe-

mu okresowi rozwoju ludzkoci, którego nie

przeylimy jeszcze wcale. Spencer tak samo

mówi o etyce jako o sztucznym przyrzdzie do

kulturowania ludzi, mówi o nagromadzeniu si
„moralnoci organicznej'^; natura ludzka, jakoby,

pozyska z czasem idealny charakter i czasy su-

mienia minyby bezpowrotnie.

Obaj autorowie przy pewnych rónicach,

godz si na jedno, tylko Spencer bardziej stoi

na gruncie socjologicznym. Zwaszcza uwyda-

tnia si to przy rozbiorze wolnoci na tle psy-

chologicznego zwizku przyczynowego. — Wol-

no znaczy — mówi Hoffding — e pewne my-

li i uczucia wziy gór i usuny wszelkie inne

myli i uczucia. Wyrazem „wolno" mona
okreli wol zalen od pobudek etycznych.

W tem znaczeniu tylko dobry jest wolnym-
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W tym wypadku przypuszcza naley tak wy-

soki rozwój umysowy i wpraw, i sumienie

zyskuje stanowcze znaczenie i wpyw przy ka-

dem zastanowieniu si i przy kadem posta-

nowieniu.

Zdumieni jestemy trafnoci analizy psy-

chologicznej, ale przytem ogarnia nas smutek

i znkanie, jak na widok trupa, wietnie dyse-

kowanego przez profesora anatomji, ale w któ-

rego ycie i profesor i suchacze wierzy nie

mog. Bo i jake ma wsta z martwych po-

grzebane ju raz sumienie? Fra Giovanni i tu

by zapaka, jak i wtedy, kiedy by usysza de
profiindis prawdy biaej w nastpnej myli.

Powiedzielimy ju powyej, e wcale nie jest

rzecz przejrzyst i z siebie samej zrozumia,

dlaczego postpek ma otrzyma nagrod lub

kar. I tu znów zgubieni jestemy w subtel-

nych ogniwach psychologicznych, i nie wiemy,

komu i za co te ogniwa przyczepi, aby go

uzna moralnym lub nie.

Poco, dlaczego autor „Etyki" radzi w so-

bie samym i innych ludziach wzbudza i piel-

gnowa waciwe yczenia i popdy, dla których

niema nigdzie sprawdzianu ich dobra? Nast-

pnie autor jakby wskazywa nam ld stay wród
tych ruchomych piasków. — Z popdu zacho-

wawczego — mówi— i rozpodowego w najpier*
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wolniejszych ich postaciach rozwija si etyczne

ze. A zatem kultura instynktu samozachowaw-
czego i rozpodowego — to szczyty etyczne? Ale

czy instynkt nie jest czem lepem i mao z mo-
raln wiadomoci majcym stosunku, albo

wprost jej wrogim? Czy mona na wysubtel-

nieniu instynktu tworzy odrodzenie moralne

ludzkoci? Jeeli przyjmiemy i nastpn myl
Hóffdinga, e nie postpuje si le przy zupe-
nej i jasnej wiadomoci, i to jest zem w isto-

cie, to odrzucimy odpowiedzialno wiadomych
zbrodniarzy, którzy niewtpliwie istniej obok nie-

wiadomych lub mao wiadomych. Wszak nieco

dalej autor „Etyki" mówi o „zoci wiadomej".

Szuka on dalej oparcia gruntu etycznego

pierwiastki przyjemnoci i cierpienia.

— Uczucie przyjemnoci — mówi — czy
si z naturalnem a zdrowem uyciem si na-

szych, jakote z tem wszystkiem, co podtrzymuje

i potguje ycie, uczucie za przykroci znaj-

duje si w odmiennych wprost warunkach. Cier-

pienie jest objawem poczynajcego si rozkadu

ycia. — Czy tylko? A cierpienie szlachetnych,

a rozkosze natur zbrodniczych, lubujcych si
zbrodni, egoistów, zakochanych w sobie i w swym
wzkim krgu?

Dalej autor godzi altruizm z samoobron
1 samorozwojem, które wszak s kwestjami sa-
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boci i egoizmu indywidualistycznego. Taki al-

truizm — to nie bohaterów i witych, to samo-

obrona egoistyczna jednostkowego ycia. A prz}''-

tem Hóffding zaznacza nieco dalej, e nie ho-

duje bynajmniej indywidualizmowi. A potem

jeszcze sam przyznaje, e przy wyszym typie

samoobrony, rozwin si moe namitne prze-

jcie si ideami naukowemi, artystycznemi, poli-

tycznemi, bez namysu depczce nogami szcz-

cie rzeczywistych, yjcych i czujcych osób.

Swój kierunek indywidualistyczny, róniczkujcy

nietylko w znaczeniu egoizmu i egotyzmu, za-

znacza autor jeszcze nieco dalej, mówic:
— Ideay etyczne bywaj w rónych cza-

sach i w rónych miejscach w rozmaity sposób

indywidualizowane, co nietylko nie znajduje si

w sprzecznoci z istot ideau, lecz przeciwnie,

idea nie dajcy si indywidualizowa, jest tylko

pust mrzonk. Nakoniec wymagania rozumu

zwróciy swoje ostrze przeciw uczuciu w formie

stanowczej. — Mio sama przez si jest lep,
od przypadku zaley przeto, jak przyniesie

korzy...

— Bdcie chodni, nielitociwi, twardzi

i silni... — tak naucza Zarathustra.

Oto mamy tu konsekwencje wyrozumowa-

nej moralnoci i rezonerstwa etycznego. Nie

pozbawione s one w pewnych miejscach uroku
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i zapau idealistycznego. Có kiedy nie moe-
my sprawdzi, czy to moe ironja lub mistyfikacja.

O wiele dalej w idealistyce posuwa si
M, Guyau. Mówi on, e byt stanie si wyla-

nym na zewntrz, kochajcym, nawet atom prze-

puszcza zacznie wszechwiatowe wiato, ule-

gnie wpywowi ciepa wszechwiatowego.

Idealistyka ta pochodzi nie z uczucia, ale

z mózgu: — Sam mózg jego zmieszanym gwarom
tego wiata odpowiada, a w oku zimnem wszelki

promie tonie.— wiatopogld Guyau'a pomimo
walki z pesymizmem nie moe si ode uwol-

ni. W rosncym przypywie morza widzia on

obraz caej przyrody nastpujcej na ludzko,
która napróno chce pokierowa biegiem jej

spraw, okieza j i pokona. Z jakime smut-

kiem woa: — Rozgrzeszam was, przestrzenie,

soca, gwiazdy; te wielkie nieme bryy nie wie-

dz, co czyni. — Za podstaw swego systemu

etycznego kadzie zasad, e ycie waciwie
pojmowane, w samem ju nateniu swojem za-

wiera pierwiastek przyrodzonej rozlewnoci, po-

dnoci, szlachetnoci.— Istnieje w nas—mówi

—

pewna sia nagromadzona, która dy do wya-
dowania si; kiedy wydatek jej znajduje na dro-

dze przeszkody, staje si on podaniem albo

wstrtem; ycie roztacza si i wyadowywa, gdy
jest yciem. Najwysz dz to jest taka, któr
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ywimy faktycznie wszyscy i w stopniu najwi-

kszym jest dz ycia, najbardziej natonego
i rozlewnego pod wszelkiemi wzgldami, tak

fizycznym jak i duchowym. ycie przeto jest

przyczyn i celem, jednoci systemu dzy
i przedmiotu „podania".

wiadomo powinnoci, jest wiadomoci
potgi podnej, przelewajcej si przez brzegi, któ-

ra spotykajc przeszkod oddziaywa. Obowizek
wypywa z jakiej mocy, jest nawet wiadomo-
ci mocy. Egoizm jest wiekuistem zudzeniem

skpstwa, drcego na sam myl otwarcia doni.

Rozpatrujc ten system, suszn czyni uwag
Feuille:—Powstaje pytanie na czem polega na-

tenie ycia i jak moemy je mierzy? Jeeli

miara bdzie czysto ilociowa, to nie jest rzecz

pewn, czy najbardziej natone zbiega si zaw-

sze z najbardziej rozlewnem i szlachetnem.

Energja yciowa a nawet psychiczna moe obja-

wia si w panowaniu nad innymi, w zuytko-

waniu tych innych ku naszym celom wasnym,
nie za w poddawaniu nas samych celom po-

wszechnym.

Guryau, rozpatrujc systematy etyczne an-

gielskie, czyni uwag, e stanowisko angielskiej

szkoy jest zbyt zewntrzne i mechaniczne. Po-

dug Spencera instynkty niesamolubne s wy-

tworem spoecznym, nabywanym sztucznie i me-

»Z duchowych wntrz**. 12
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chanicznie. Darwin pragnie wytómaczy instynkt

moralny poytkiem spoecznym, majcym zape-

wni zwycistwo instynktom dla gatunku naj-

korzystniejszym.

Angielscy myliciele jak Pallock i inni od-

powiedzieli Guyau'owi, e teorje moralne mao
wpywaj na praktyk, e ludzko kroczy swoj
drog nie baczc na rezonerów.

W tem szczerem wyznaniu zawiera si nie-

mal cyniczny sceptycyzm. Lotny, dowcipny, po-

mysowy, icie francuski umys Guyau'a zagrzs
w dziwnego rodzaju sceptycyzmie, a raczej sztu-

cznie suggestjowanym optymizmie, w pobaliwej

ironji, ukrytej zrcznie i possybilizmie.

Rozpatrzylimy te najbardziej subtelne i po-

mysowe systematy, pomijajc tyle olbrzymich

gmachów etyki teoretycznej, systematy Huma,

Spinozy i tylu innych. Jakkolwiek si nazywaj

te systematy, czy pozytywistycznymi, czy natu-

ralistycznymi, ewolucjonistycznymi, niezaleny-

mi— racja, cel i zasada jest jedna. Do tych sa-

mych celów i podobnymi rodkami d —
i francuski pozytywizm i niemiecki neokrytycyzm

i angielski agnostycyzm.

Mimowoli przypomina si Nikjas Anatola

France'a z jego sowami: — Systemy budowane

przez mdrców s tylko bajkami wymylonemi
gwoli zabawy wiekuistego dziecictwa ludzkoci!
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Pozostaje jeszcze w krótkoci rozpatrze

stosowanie tych systematów i idei w yciu.

Tak zwany ruch etyczny rozpocz si
w Ameryce, a nastpnie w Anglji, Niemczech,

Austrji, Woszech, Szwajcarji. Pozakadano to-

warzystwa etyczne w Wiedniu, Budapeszcie,

Wenecji, Zurychu. Niektóre z nich maj swoje

organy prasowe. Odbywaj si kongresy przy

udziale delegatów, towarzystw etycznych starego

i nowego wiata. Najczciej wród nich day
si sysze zdania, e etyk naley sprowadzi

z nieba na ziemi, e chodzi o moralno ziem-

sk, niezalenie od idei Boga, lub wiary w y-
cie przysze, mówi si o przyszym ustroju spo-

ecznym z idealn sprawiedliwoci, o czynniku

estetycznym w moralnoci i t. p.

A skutki?

Jeden z wodzów tego ruchu, Sheldon mówi

wyranie o tem i szczerze:

— Niema wród nich chyba dwóch jedno-

stek, któreby si zgodziy v/ szczegóach na to,

co mogoby stanowi spójni ogóln.

Rozpatrujc historj tego ruchu, znany

spóczesny filozof polski Henryk Struve tak

koczy:
— Bez wiary w odwieczn warto naszych

ideaów moralnych, mono ich urzeczywistnie-

nia w dalszym, nieskoczonym rozwoju, do któ-
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rego ywot doczesny jest tylko przedwstpnen^

przygotowaniem, bez wiary w porzdek moralny

wszechbytu, uosobiony w rozumnej, sprawiedli-

wej, wiat cay obejmujcej istocie, w ywym
Bogu — niema dla nas zbawienia ani od walk

wszystkich przeciw wszystkim, w imi egoizmu,

ani od pessymistycznej rozpaczy i bezwzgldnego

sceptycyzmu.

Etyka jako nauka cisa ma na gruncie

polskim jednego dotychczas przedstawiciela: to

A. witochowski, jako autor dziea p. t. „O po-

wstaniu praw moralnych*. Pomimo tak szczupej

liczby etyków uczonych w porównaniu do ogro-

mnej iloci zachodnio-europejskich autorów, daje

si u nas dostrzedz inne ciekawsze zjawisko.

Oto niemal wszyscy nasi autorowie moralizuj,

z wyjtkiem niewielkiej liczby zwolenników

„sztuki dla sztuki" skoncentrowanych koo Przy-

byszewskiego i Mirjama. Daje si to dostrzedz

od najdawniejszych czasów, od Kadubków i Re-

jów. Wszyscy ci autorowie maj dziwnie jedno-

lite cechy. Zachodni pisarze przecignli ich

struktur zawi gmachów umysowych, wikwin-

tem i subtelnoci. S to pisarze przewanie

mózgowego i fantastycznego typu. Polscy auto-

rowie to pisarze serca i wiary. W rozmaitych

ustosunkowaniach znajdujemy u nich to rozum
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.:z wiar jak u Krasiskiego, to wyobrani z wia-

c u Sowackiego, to zdrowy rozsdek z wiar
m Mickiewicza, a poniekd Reja i tylu innych

.pisarzy zotego okresu. Wszyscy oni najczciej

:inówi z dziwn prostot, wprost jakby z duszy,

.peni uczucia, wyobrani i myli zestrojonycli

.z sob, nie rezonuj, nie analizuj, ale syntety-

cznie tworz. Myl kada przelewa si przez

:nich jak rzeka przez oysko, niemal ywioowo
-odrywaj si te myli, jak bezwiednie skrystali-

zowane i odpadaj jakby bryy kruszcu.

Przez nich jakby sam naród o sobie mówi,

ich zdania i uwagi przechodz w maksymy mo-
ralne, które potem gosi cay naród, jakby to on
je sam wykona i urobi. Przytoczymy tu zdania

moralne rónorodnych autorów polskich, dla

wykazania tej dziwnej jednolitoci przekona-

^niowej.

— Rozumowanie to suga o gitkim karku

—

czsto uywany do zego. Mio to jedyna moc
'wieczna! To sia, która chce i wie czego chce,

'bierze na siebie odpowiedzialno za swoje pra-

;:gnienia, czynna, rcza, ofiarna, niczem si nie

nastawia, niczem nie tómaczy, na nic innego

nie zwala swych rezultatów, dumna i mocna
'dziaa, tworzy, dobija celu, bo kocha—tak mówi
.Mickiewicz.
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A w innem miejscu:

— Trudniej dzie dobrze przey, ni napisa

ksig.—-Pobono dusz ku niebu porywa.

Z. Krasiski:—Ze jest tylko rodkiem ku

dobremu. — Mio tylko twórcz jest, bo jest

sama istot duclia.—J. Sowacki: — Jestemy na

ziemi dla chway Boej i dla pracy, prostej

a czystej. Czuwajcie nad sob, bo jestecie jak

ludzie, stojcy na podniesieniu. Przeklty, kto

przed najmniejszym wichrem pada na ziemi

i amie si. danie czowieka jest sdem na

niego.—Z. Krasiski:— Nienawi nic nie stwa-

rza—niszczy siebie i innych. — E. Orzeszkowa:

Ludzie, którzy w nic gboko nie wierz i ni-

czego nie kochaj, nie rozumiej ycia i nie

znajd drogi do szczcia.

Dmochowski:—Dobrym by czowiekiem ta

zaszczyt najpierwszy. — Brodziski: — Na mocy

charakteru wszystko polega.—Wujek:—Co chce-

cie aby wam ludzie czynili, to wy czycie. —
Górnicki:—Za cnotliwe sprawy, sama cnota hojn
zapat jest. Na co si przydadz nauki jeli nie

uczyni czowieka lepszym. — Wujek:—Umiejt-

no nadyma, a mio buduje.—Fredro:—Naj-

lepiej zwyciysz nieprzyjaciela, gdy mu dobrze

czynisz.— J. Kochanowski: — Zego zo nisz-

czy. — Krasicki: — Poczciwe dzieo nie zuboy.

Kto cnotliwy, ten szczliwy.— Rej:— Cnota si:
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byszczy nad wszystkie szmaragi, na adnym
targu jej nie najdzie wagi. Niech si jako chce

zdobi ksztaty ciaa, wszystko szpetny strój,

kiedy cnoty mao. — Górnicki: — Kto drugiego

doskonaym w cnotach uczyni ma, sam dosko-

nalszym ni on by musi.—Odyniec:—Nie z war-

toci, ale z dobrej chci Bóg ceni ludzk ofiar.

—

Skarga:—Jeden grzech—drugi wabi.— Kraszewski:

—Duma jestpierwszym stopniem ruiny moralnej.

—

M. Winiewski:—Zdrowy rozsdek przy dobrem

sercu juby do uszczliwienia czowieka wy-

starczy.—Wujek:—Gdzie bdzie pycha, tam b-
dzie haba, a gdzie jest pokora tam i mdro.

—

Krasicki:—Cho podstp dobrych uciemi, wyj-

dzie cnota na swoje i wieki zwycia. I cnota

cnot nie jest, gdy do uytku innych nie zmie-

rza.— M. Konopnicka:—Nie widziano przez wieki^

aby ten upad, kto ycia jasne ognisko w piersi

rozpali.— I. Kochanowski:—Nigdy prawdziwa mi-o nie umiera.—Górnicki:—Próne s prawa,

gdzie nie masz dobrych obyczajów. — I. Snia-

decki:—Bez czystej religji nie masz skutecznej

w ludziach siy na powcignicie gwatownych

wzrusze namitnoci i na zabezpieczenie od

nich towarzyskiego porzdku.—J. Kochanowski:

—

Cnot i w nieprzyjacielu miujemy.—Wujek:—Nie

miujcie sowem, ani jzykiem, ale uczynkiem

i prawd.— Rysiski:—Rozum bez cnoty, miecz
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W rku szalonego.-~Górnicki:~Mio mioci,
wymiowa trzeba.—Skarga:—Modlitwa bez mi-

osierdzia jest jak ptak z obcitemi skrzydami—
lecie w niebo nie moe.— Górnicki:—W któ-

rym sercu iskierka mioci zapada, ju tam
nikczemno nie moe popa.— Krasicki: Cio
cnota dla zysku nie dziaa, przecie powinna
mie nagrod swoj.—Skarga:—Roztropno jest

wonic cnót innych.—Kotaj:—Napróno ten

prawodawca zamyla o trwaoci i dobroci rzdu,
który go na niesprawiedliwoci usiuje zakada.—
J. Kochanowski:—Tam dopiero bezpieczestwo

jest i rzd dobry, gdzie ludzie nie z bojani,

ale z cnoty swej dobrze czyni.—Opaliski:

—

Tam myl, gdzie i serce. — I. niadecki: — Bd
zaraajcy wiksz mas towarzystwa, prdzej

czy póniej ciga kar na ca spoeczno. —
Mickiewicz:—Co jest dobrego we wszystkich

stronnictwach, pójdzie nakoniec tam gdzie zo-

baczy bezinteresowno i braterstwo.—Skarga:

—

Bez cnoty szlachcicem si mieni, taki rozum

jest, jako ktoby si bez duszy ywym by mie-

ni.—1. niadecki:—Czowiek uczony bez obycza-

jów jest zniewag nauk i najniebezpieczniejsz

zaraz Towarzystwa.— Mickiewicz: — Miej serce,

i patrzaj w serce. — Szczepanowski: — Gorce
serce to gleba urodzajna dla wszelkiego nasienia

wiedzy i sztuki. — Skarga: — Bd tu anioem



185

<ila drugich, su im dla Boga, a posuga ci
anioów nie minie. — J. niadecki: Szacunek

siebie zaley na tem, eby czowiek nic nie ro-

bi, niczego si nie dopuci, czegoby si przed

samym sob móg wstydzi, i coby mu wasne
zganio sumienie. — Górnicki: Midzy zymi
ludmi przyja by nie moe. — Brodziski:—
Przyja z dobra drugiego swoje wasne czyni.

—

Mickiewicz:—witym jest na ziemi, kto umia
przyja zabra ze witemi. — Naruszewicz: —
Nigdy czowiek ndzny nie jest kontent z swej

doli.— Brodziski:— Po skromnoci zna cnot,

talent po prostocie.—Skarga:—Nie masz trudno-

ci, gdzie mio rozkazuje. — Stryjkowski:—Nie

ród czyni, lecz cnoty szlaclicica.— P. Woronicz:

—

Cnota jest to naóg, usposabiajcy nas do czy-

nienia dobrze.— K. Brodziski:—Wierzajcie, jest

i tutaj niemiertelno duszy!

— Czowiek zniknie, lecz yje cnota i zasuga.

Widzimy wic, e u nas moralizuj wszyscy,

filozofowie, matematycy, poeci, balletryci i wszys-

cy z jednakow jasnoci i prostot. Tu Fra

Giovanni nie paka by za zmcenie mu spokoju.

Bardzo nawet wytworne umysy mog tu znale
zadowolenie, cho si zni od „hymnu do pro-

stej powieci". Jeszcze jedno:

Kady niemal naród wierzy mocno i szczerze,

e biaa prawda, skupiajce w sobie wszystkie
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skadowe kolory, mniejsze prawdy, w nim u nie-

go si mieci. Wiar t mieli i maj ydzi w sto-

pniu najbardziej eksklusywnym. Szczyc si
wprowadzeniem w wiat monodeizmu, jedynego

i prawdziwego Boga. Wiar t w swoj bia
prawd mieli Grecy, z pogard patrzcy na

rzesze „barbarzyców". Maj j Niemcy przez

Hegla, szczyccy si, e Bóg jest w ich historji

wycznie. W silnym stopniu rozbudzi w nas

t v/iar w polsk bia prawd mesjanizm.

Czy istotnie j mamy? ydzi odpadli i od-

rzuceni byli od Ewangelji. Chrystjanizm nasyci

sw treci ludy aryjskie przewanie, ale tylko

czciowo.

Grecki idea pogaski i rzymski ju nie

yje. Jest to cudny posg, ale tylko posg.
Petronjusz jest wytworniejszym od Yinicjusza,

ale Yinicjusz gbszym i pikniejszym duchowo.

Ostatnia ankieta, w której przyjmowa udzia

wiat kultury europejskiej, potpi Niemcy. Jest

w niej pikny a dosadny aforyzm Sienkiewicza,

wybornie odtwarzajcy duch Niemiec wspócze-

snych.

—

Nie z ojczyzn przeciw ludzkoci, ale

przez ojczyzn do ludzkoci—i naley.
A my? Jestemy w trzeciej fazie renesansu.

Pierwszym by okres zoty w wolnoci — dwie

drugie w niewoli — romantyczno - mesjaniczna

i dzisiejsza, której niepodobna da nazw mo*
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dernistycznej nawet w literackim odrodzeniu.

W znaczeniu materjalnym i umysowym zblia

si ona nieco do okresu zotego. Emancypacja

nasza ekonomiczna i samoobrona wzbudza po-

dziw u Niemców w Poznaskiem, Prusach Wscho-

dnich i lsku.—Z uczni staj si mistrzami dla

nas—mówi z nich szczersi. Jak w okresie zo-
tym mnóstwo naszych podów duchowych jest

znanych w Europie, ale nie tylko — lecz i na

obu pókulach.

Tam na antypodach nie tylko Sienkiewicz^

ale Kociuszko, Puawski zatknli sztandary i ory
narodowe, zatkn je i lud polski w pracy wy-

trwaej i wydajnej.

Ten ostatni okres renesansowy ma dziwnie

pomieszane znamiona. Mesjanizm— to szczyty,

dla nas dotd nie dosione. Wysiki herosów

s dziwne i nieraz konwulsyjne, czasem szko-

dliwe, mimo woli i zamiarów najlepszych.

Lutosawski miesza rzeczy sprzeczne—duch

chrzecijaski z greckim filozofizmem. Std wy-

buchy silne, ale i katastrofy. Szczepanowsk

ekonomik i finanse podporzdkuje uczuciu

i natchnieniu. Znowu sprzecznoci i katastrofy.

Naród nie ma si i sam. Wielkie duchy nie-

jako nie maj do medjów dla swoich obja^

wów—jakby zdefiniowa spirytysta. Odeszli moe
daleko od ziemi, kiedy i na ziemi orle renice
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tylko w odlege soca wpijali. Naród modli si
ze czci na ich grobach, ale realizowa ich te-

stamentów dotd nie moe. Duch narodowy

przybrany w cudne kostjumy fantastyczne olni
ludy Europy w dzieach Sienkiewicza. Skandy-

nawia przy najbujniejszym rozkwicie literackim

skada mu odznaki naczelne w postaci na-

grody Nobla. Od autorów zwyciskiej, dziw-

nej, zagadkowej Japonji id dedykcje dla autora

„Ogniem i mieczem".—Przyjm pan uczucie po-

dziwu!

A jednak jest w tem jeszcze rzecz dziwniej-

sza. „Moda Polska" odwraca si od mistrza

formy literackiej i nie tu „Króla Ducha" szuka

i znajduje. Pragnie gorco sprowadzi miertelne

szcztki „Syna Królewskiego" pieni J. Sowa-
ckiego. Staje pod naczeln komed pospnego
barda Kasprowicza, w którego pieni bije dzwon
Zygmuntów, eromskiego, wodza o gronej i za-

wej ironji, subtelnej, wyniosej i tragicznej, Wy
spianskiego, wadnego gronym nakazem, w ko

stnicach i grobach widzie byt realny i ycie
zrywajcego kajdany z okrzykiem, e Polska bya
jest i bdzie. Dokoa tych — mnogie rangi po

mniejszych wodzów. A jednak mesjanizm polski

nie ma jeszcze siy realizatorskiej w dostatecz

nem napiciu. To jest—literatura, a czasem co
wicej. Ale w yciu jeszcze nie istnieje z si
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odrodzenia ostatecznego i monoci przelewu

na ludy wiata. Czy—jest utopi?

I tego powiedzie nie moemy stanowczo.

Strzemy si pychy jak nam to zalecaj mistrze^

duchowi. Narody, które chepiy si swoj bia-

prawd, pady lub padn, jak wróy ostatnia

ankieta Niemcom. Zdaje si, e ta prawda tylko

z poczenia rónych kolorów rasowych — naro-

dów najlepszych powstanie. Do tych z Japoni

moe inne ludy Wschodu bd powoane, aby

z czystymi i szlachetnymi ludami Europy i wia-

ta wytworzy dla ludzkoci caej wspólny idea

—

prawd bia.



MALARSTWO I POEZJA.

Sfinks natury z caem morzem swych dzi-

wów, czarów i tajemnic odbija si w lustrze

wiadomoci ludzkiej. Lustro to—czasem wkl-
so-wypuke i oto wyzieraj ze potwory i gro-

teski, czasem— niewyrane, zatarte i tpe i wy-

rasta w nich wiat martwy, wyblaky i guchy;

a czasem krysztaowo przejrzyste, wypolerowane

lustro to odbija wiat w przeczystych, jasnych

konturach, w szlachetnych proporcjach i linjach.

I jest to lustro nieraz czarodziejskie i odbija

nie wiat realny, ale baniowy, jak „fantasty-

cznie nastrojona lutnia".

Jak raone piorunem sztuki le u stóp

czowieka przeszyte, rozdarte tajemnice Wszech-

wiata. Nie tylko myl—piorun Jowisza wydara
je wiatu, ale i strzaskaa je lutnia Apollina, nie

tylko myl czysta, acuch nierozerwalny i spójny

syllogizmów, ale i myl uskrzydlona lotn fan-
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tazj, zbrojna w ostrze przenikliwej intuicji,

myl-pien i myl-marzenie, w wiaty dalekie

lecca w zaczarowanych symfonjach, w wielo-

barwnych szatach albo w „sowa skrzydlate",

jak w paszcze królewskie ubrana.

I oto ju nie tylko jak echo natury i wia-
ta, ju nie tylko jako radjometr, objektyw, rea-

gent, refleks i odpowiednik natury powstaje

sztuka, ale jako wiat nowy w wiecie materji,

wiat ducha ludzkiego i przewysza, oywia jej

zimn, niem potg. I dusza ludzka jako „pani

miociwa" i tryumfatorka rozpina skrzyda bez-

mierne z kraca w krace Wszechwiata i woa
do Boga gosem ogromnym Konrada:

^a tu moje skrzydo siga!*

I upojona czarem swej potgi i mocy sa-

mej sobie skada hod i uznanie w sowach
mocarza-proroka:

»Boga, Natury godne takie pienie...

Taka pie jest sia, dzielno,

Taka pie jest niemiertelno..."

I oto powstaje majestatyczny wiat sztuki,

godny Boga, a zatem wyszy od dziea jego —
Natury. To Bóg tworzy nowy wiat ducha przez

czowieka i dla czowieka.
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Niema ju ksztatu, któregoby sztuka-realizm

nie oddaa z precyzj i moc, równ wzorowi
a do ostatniej fady, zaomu, linji i moe atomu,

niema barwy najczulszego odcienia, któregoby

nie odda kolorysta — wizjoner, malarz, który

„sucha oczami".

I niema „chwili i iskry", najtajniejszej wi-

bracji, mrcego w sekund nastroju, któregoby

nie zdoaa przeszy niemylna strzaa prawego
syna Apolla i Muz. Niema w duszy i ciele ludz-

kiem umiechu, zmieszanego z gorycz lub t-
sknot, umiechu-szczcia lub umiechu-marze-
nia, splotu gniewu, zadumy, nastroju duszy o stu

tonach mieszanych i gwatownych jak IX sym-

fonja, wielobarwnego jak baniowa mozaika,

któreby poeta „harfa wszystkich ludzkich go-
sów" swym „jzykiem prdkim" nie chwyci lub

malarz pdzlem jak lancetem, lub rózg czaro-

dziejsk z pieni ludzkiej nie wydar.

I sypi si coraz to nowe kwiaty natchnie-

nia, o ksztatach przedziwnych, przedtem nieznane

na ziemi, jakby tu je przynieli zesacy sfer

innych, „cudzoziemcy na ziemi", jak o samym
sobie si Bajron wyrazi. I wstaje sztuka jak

ba ogromna, przysaniajca rzeczywisto, wal-

k z ni wiodca o nowy byt, o raj utracony

przez ludzko. Wstaje sztuka jedna, syntety-
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czna, cho rónemi skrzydami lecca w nie-

biosa.

Narazie spróbujemy zanalizowa dwa jej

odamy, cile czsto z sob sprzgnite, czsta
si wspierajce nawzajem:—malarstwo i poezja.

Ju w staroytnoci Arystoteles, Cycero,

Horacy, Kwintyljan zastosowywali w swych

dzieach zasady i dowiadczenia malarstwa do

wymowy i poezji. W „Laokoonie" Lessing ró-

wnie przeprowadza tu liczne analogje. Naj-

pierw twierdzi, e tak samo poezja grecka jak

i malarstwo polega na szlachetnej prostocie

i spokojnej wielkoci. Wstrt i lekcewaenie

Raskina do malarzy paskich lub nie wysokiego

polotu ducha ma zapewne ródo w greckim na

t spraw pogldzie. Artysta grecki mia za za-

danie przedstawia tylko pikno czyste i wielkie^

zwyczajne za pikno traktowa jak wiczenie

lub rozrywk. W Tebach nawet istniao prawo,

nakazujce artycie przy naladowaniu pewnych

przedmiotów przedstawia je pikniejszymi, za-

braniajce za przedstawienia ich szpetniejszymi.

O jakim nieksztatnym czowieku w ten sposób

wyrazi si staroytny epigramatyk: „Ktoby ci
chcia malowa, gdy ci nikt nie chce oglda".
Artysta czasów nowszych chtnie podejmuje si
odtwarzania zwaszcza charakterystycznej brzy-

doty. W tym rodzaju malarzy mieli i Grecy

»Z duchowych wntrz", 13
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W osobie Pausona i Pyreka, ale ich traktowali

pogardliwie i wyniole. W dzisiejszych czasach

naladownictwo i odtworzenie natury, której

pikno jest tylko ma czci, jest sztuki zada-

niem i celem. Prawda i wyraz maj by jej

gównem prawidem. Przez te cechy najszla-

chetniejsza natura zamienia si w pikno Sztuki.

Unikanie szpetnoci, zachowanie przez gre-

ckich plastyków pewnej miary nawet w wyrazie

bólu fizycznego, nie daje si widzie w zupe-

noci w poezji, w „Filoktecie" np. Sofokles

wzmacnia i rozszerza wyobraenie fizycznego

bólu.

Analizujc w dalszym cigu stosunek poety

do plastyka, Lessing mówi, e albo jeden z nich

dzieo drugiego bierze za rzeczywisty przedmiot

swego naladownictwa, albo te obaj naladuj
te same przedmioty, lecz tylko jeden od dru-

giego zapoycza sposobu naladowania. Poeci

i plastycy czsto z tego samego punktu widze-

nia rozwaaj przedmioty wspólne; wtedy czsto

musi si zdarzy, e naladownictwa ich zgodz
si w wielu punktach, chocia oni sami midzy
sob bynajmniej o zgodno w naladownictwie

si nie starali i wzajem siebie nie naladowali.

Jeeli Tibillus maluje Apollona, jak mu
si we nie objawi: najpikniejszy modzian,

skro skromnym wawrzynem obwita, syryjskie
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wonie pachn ze socistych wosów... to czyby
ie rysy miay by koniecznie zapoyczonemi ze

starycli, sawnycli obrazów?

Poezja wedug Lessinga jest sztuk z naj-

obszerniejszym lioryzontem i posiada na zawo-

anie piknoci, jakich osign nie zdoa ma-

lartswo i moe czsto mie powody przekada-

nia niemalowniczych piknoci nad malownicze.

„Jeeli malarstwo chce by siostr poezji, nie

powinno by przynajmniej siostr zazdrosn,

a modsza niech nie odmawia starszej tego stro-

ju, który jej samej nie jest do twarzy". Poeta,

uosabiajcy pojcie oderwane, dostatecznie je

charakteryzuje nazwiskami, które im daje, oraz

tem, co im czyni kae. Plastykowi braknie

tych rodków, musi zatem dawa symbole swym
uosobionym pojciom oderwanym, za których

pomoc je poznajemy. „Te symbole, bdce
czem innem, a znaczce co innego, czyni

z nich figury allegoryczne. Posta kobieca z w-
dzidem w rku; inna znów oparta o jak ko-

lumn, s w sztuce istotami allegorycznemi.

Umiarkowanie, Stao nie s jednak u poety

istotami allegorycznemi, lecz uosobionemi poj-

ciami nadzmysowemi. Symbole tych istot u pla-

styka wymylia potrzeba, albowiem niczem in-

nem nie moe da on do zrozumienia, co ta lub

owa figura ma przedstawia". Poeci nie powinni
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Z tego, czem si ratuje malarstwo, czyni ora
dla siebie. Kiedy plastyk przyozdobi jak figu-

r symbolami, wtedy ze zwyczajnej postaci robi

jak wysz istot. Jeeli jednak poeta posu-

guje si temi malowniczemi dekoracjami, wtedy

z wyszej istoty robi lalk.

Artycie nie przynosi to wcale ujmy, jeeli

nic wicej nie czyni nad to, e sowa poety

wyraa farbami. Dla plastyka trudniejsze jest

wykonanie anieli pomys, odwrotnie si dzieje

z poet: wykonanie u niego wobec pgmysu
wydaje si atwiejszem. S wypadki, w których

jest wiksz zasug artysty naladowa natur

za porednictwam poety, anieli bez tego po-

rednictwa. Malarz, stwarzajcy podug opisu

Thomsona pikny krajobraz, czyni wicej, ani-

eli ten, który go wprost z natury kopjuje. Ten

widzi swój pierwowzór przed sob, tamten za
dopóty sw wyobrani wyta, a mu si wyda,

i ów krajobraz widzi przed sob. Jeden tworzy

co piknego z ywych zmysowych wrae,
drugi z chwiejnych i sabych wyobrae.

Poeta, opisujcy znane wypadki, przedsta-

wiajcy znane charaktery, ma znaczn przewag

nad plastykiem. Moe pomin wiele obojtnych

szczegóów, nieodzownych w innym wypadku

do zrozumienia caoci, a im prdzej staje si

dla suchaczy zrozumiaym, tem moe ich pr-
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dzej zainteresowa. „T korzy ma i malarz,

jeeli nam jego przedmiot nie jest obcym, jeeli

rozpoznajemy jednym rzutem oka, cel i myl
caej jego kompozycji, jeeli nietylko odrazu

widzimy, e jego osoby mówi, ale i syszymy
co mówi. Od pierwszego wejrzenia zaley naj-

silniejsze wraenie, skoro za to wejrzenie zmu-

sza nas do uciliwego namylania si i odga-

dywania, wtedy stygnie w nas pragnienie wzru-

szenia, aby si zemci na niezrozumiaym arty-

cie, stajemy si twardzi w ocenie sposobu jego

przedstawienia przedmiotu, a biada mu, jeeli

pikno powici wyrazowi". Zdaje si, e
Lessing jako poeta zbyt jest czasem stronnym

na korzy poezji, co przebija si bodaj i w tej

myli: „Homer przedstawia dwa rodzaje istot

i czynnoci widzialne i niewidzialne. Tej rónicy

malarstwo nie potrafi odda; w niem jest wszyst-

ko, widoczne i to widoczne jednakowo**. Czy
jednak nie istnieje obok realistycznego malar-

stwa i wizjonerskie, symboliczne i mono ze-

spolenia obu tych kierunków dla oddania czyn^

noci widzialnych i niewidzialnych?

Utwór poetycki moe zapodni malarza,

sam nie bdc malowniczym, natomiast znów

inny moe by malowniczym, a przecie nie

yznym dla malarza. „Obraz poetyczny nie jest

lem koniecznie, co si da przemieni na mat-
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rjalne malowido, tylko kady szczegó i po-
czenie szczegóów, za których pomoc poeta

uzmysawia nam swój przedmiot tak, e przy-

pominamy sobie wyraniej ów przedmiot, anieli

sowa poety, nazywa si malowniczym, zowie si

obrazem, poniewa wywouje w nas wiksze zu-

dzenie, bdce wanie charakterystyczn cech
kadego obrazu. To za zudzenie bardzo atwo^

znów odróni da si od materjalnego malowi-

da". Poeta wic moe takie wyobraenie nie

tylko widocznych, ale i innych przedmiotów

podnie do swego stopnia zudzenia. Plastyk

traci cae rodzaje obrazów, które poeta moe
zuytkowa. Oda Drydena na dzie w. Cecylji

zawiera poetyczne obrazy, nie przydatne wcale

dla malarza, co daje si wyrazi wprost, e farby

nie s tonami, a uszy nie s oczami.

Malarstwo przy pomocy swych rodków
technicznych moe czy i przedstawia przed-

mioty tylko w przestrzeni, wyrzec si musi wy-

raenia ich w czasie, zadowoli si musi czyn-

nociami równoczenie obok siebie si odbywa-

jcemi, albo te tylko ciaami, dozwalajcemi

ze swej postawy i uoenia przypuszcza jak
czynno. Malarstwo uywa figur i farb w prze-

strzeni, poezja za artykuowanych tonów w cza-

sie. Malarstwo moe naladowa czynnoci, ale

tylko porednio za pomoc cia. Czynnoci nie
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mog istnie dla samych siebie, ale musz na-

lee do pewnych istot. O ile te istoty sa cia-

ami, albo za takie uchodz, o tyle poezja opi-

suje takie ciaa, ale tylko porednio przez czyn-

noci. Malarstwo w swych obok siebie pozosta-

jcych kompozycjach, moe tylko jedn chwil
czynnoci zuytkowa i musi dlatego wybiera
najwydatniejsz, z której najzrozumialszem staje

si to, co j poprzedzio, i to, co po niej na-

stpio. I poezja moe tylko jeden przedmiot

zuytkowa i musi wtedy wybiera ten, który

wywouje najwicej zmysowy obraz z tej strony,

z której go ona zuytkowuje.

Idee, które w nas obudz poeta, powinieri

uczyni tak wyrazistemi, aby si nam zdawao,

e odczuwamy prawdziwe, zmysowe wraenia
przedmiotów tych idei. Nastpstwo w czasie—
jest polem poety, przestrze—jest polem mala-

rza. Jeeli poeta wylicza powoli poszczególne

przedmioty lub ciar przedmiotu, aby mu w ten

sposób da obraz caoci, wdziera si wtedy

w zakres malarza. Droga, na której poezja

w przedstawieniu piknoci ciaa dociga sztuk

plastyczn jest ta, na której pikno w powab
zamienia. Powab jest piknoci poruszajc si
wanie dlatego mniej dogodn dla malarza, ni
dla poety. Malarz moe tylko kaza si domy-
la ruchu, w rzeczywistoci za s jego figury
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bez ruchu. W poezji powab jest piknem przej-

ciowem, które pragniemy raz po raz oglda.
Ono przychodzi i przechodzi; skoro za atwiej

i ywiej przypominamy sobie wogóle ruch, ani-

eli same farby albo kolory, przeto wdzik musi

na nas w tym samym stosunku dziaa silniej,

anielt pikno.
Stosunkiem malarstwa do poezji zajmowa

si i Ruskin w swej monografji p. t. „Malarstwo

i poezja**. Nazywa on malarstwo szlachetn i wy-

razist mow. Mowa jest trudniejsza do nabycia

w malarstwie, ni w literaturze, ale zato ma wi-
cej siy rozkoszowania zmysów, gdy przemawia

do duszy. Wzgldna wielko malarza czy pisa-

rza okrela nie sposób przedstawienia rzeczy

i mówienie, ale— tre tego, co si przedstawia

i mówi. Wielki malarz jest to ten, który si od-

znacza precyzj i si w jzyku linji, a wielkim

poet jest ten, który si odznacza precyzj i si
w jzyku sów. Tu jednak poniekd przeczy sam

sobie Ruskin, mówic przedtem, e nie sposób

przedstawienia, ale tre okrela wielko mala-

rza i pisarza. Do obu mówi dalej angielski my-

liciel, moe by zastosowana nazwa wielkiego

poety, jeeli charakter ich obrazów i myli jest

wielki. „Malarz taki nie jest naladowc tkanek

:skóry, albo fad draperji, ale czowiekiem ducha".
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Poezj nazywa Ruskin „poddaniem za po-

moc wyobrnni szlachetnych wzrusze". Tylko

t drog wyobrani osiga si poezj. Nie jest

poezj wzruszenie szlachetne, albo poetyczne

uczucie. Twory wielkich poetów powstaj z pro-

cesów wewntrznych i „stosuj si do wewntrz-
nego, utajonego porywu, którego tre na chwil
ducha nie opuszcza". Kada sentencja „jakgdyby

myl wewntrzna^ serca otwiera nam drog wskro
do serca i prowadzi nas do wntrza". Energiczne

dobitne potpienie nieudolnych pisarzy przez

Ruskina daoby si zastosowa i do takich sa-

mych malarzy: „Pisarz bez wyobrani, z drugiej

rki, jak sam nigdy wasnego serca nfe przeni-

kn, tak i nas wruszy nie moe. Gdy muluje

namitno, zbiera on jej zewntrzne wyrazy

z innych pisarzy, szuka podobiestw, ukada,

przesadza, gromadzi sowo za sowem, figur za

figur, a zajknie pod zimn rozczochran mas:
ale to wszystko drzazgi, nie pomie, nie masz

tam tchnienia ywota; namitnoci jego wygl-
daj jak Lewiatan, ale nie czyni gbokiego
wstrznienia; zatrzymuje nas na kotwicy swej

uskowatej skóry; nasze sympatje s leniwe, jak

okrt malowany na malowanym oceanie. Sia

^a oryginalnoci, za któr ludzie tak goni, to

nie jest nowo jak myl niektórzy, lecz przy-

Todzono; polega ona na tej jedynie chwalebnej
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zdolnoci: sign do rdzenia rzeczy, oddziaa

na nas z tej gbi. Jest to wieo, jasno
i rozkosz wody, tryskajcej ze róda gównego,

naprzekór mtnym, ciepym, nieodwieajcym
drenom na kacti innyci ludzi.'*

Niejasnym czy nieprawdziwym wydaje si

podzia Ruskina talentów na klasy: drugiego

stopnia, to jest takich, którzy „czuj surowo,

myl sabo i wiedz niedokadnie". Tacy to

cliyba — nietylko nie talenty,, ale nawet nieinte-

ligentni ludzie. Równie dziwnem wydaje si

okrelenie Rusktna pierwszego stopnia talentów,

to jest takich, którzy „czuj mocno, myl mo-

cno i widz cile", dziwnem wobec tego, e
wpierw uzna wyobrani, jako jedyny i konie-

nieczny warunek poezji. Podzia malarzy przez

Ruskina na kategorje, odpowiednio do gbszej

twórczoci i wanoci tematów odpowiada po-

dziaowi Taine'a poetów na klasy, odpowiednio

do siy i monoci przeniknicia nie zewntrz-

nych pokadów mody, przemiennych epok, ale

rdzenia i istoty ducha narodowego i ludzkoci.

Najwyszy rzd malarzy, wedug Ruskina, prze-

bywa w najwyszych kracach myli, do których

ludzko lest zdolna, to Leonardo da Vinci ze

swoj „Wieczerz Pask", Micha Anio z ^S-
dem Ostatecznym". Odtwarzajcy „akty rozmy-

lania wielkich ludzi", jak np. Rafael, malujcy
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„Szko Atesk" — s to malarze drugiego sto-

pnia. Wystawiajcy namitnoci i wypadki ycia
codziennego, s to malarze trzeciorzdni.

Wysoki etyczny pierwiastek, unoszcy si
nad teorjami Ruskina podyktowa mu jeszcze

jeden najniszy szczebel malarza, malujcego
brutalno i wystpek z zamiowania w nim,

a nie ze wstrtu. W szlachetnem oburzeniu Ru-

skin wyrzuca go w kocu i z tych najniszyci

szczebli, cho sztuka nietendecyjna i krytyka

cile artystyczna i naukowa musi go zna i po-

stawi nie na niszych czsto stopniach. Wszake
z tego dystyngowanego czy gentlemaskiego ni-

by to stanowiska pseudoklassycy wyrzucali po

za nawias literatury romantyków za przedsta-

wienie scen ywioowych, ludowych wraz z ca-

ym aparatem realistycznym, a niadecki dla

teje racji potpi Szekspira. A przecie Teniers,

Salvator, Caravaggio, „czciciele zepsucia" jak

ich Ruskin nazywa, nie daj si zepchn na

najnisze szczeble sztuki, albo po za nawias

sztuki, ale raczej— etyki. Do znamion wielkiej

sztuki zalicza Ruskin moliwie najwiksz sum
prawdy w molliwie najdoskonalszej harmonji.

Yeronez np. zachowuj najczulszy stosunek bar-

wy do kadej innej barwy, ocugla przez mio
prawdy, sw ognist si. Wszelk wielk sztuk
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np. obrazy Poussina cechuje ta nadzwyczajna

delikatno roboty i wykoczenia.

Ale czy i w tern ocuglaniu siy i kultu dla

misternoci techniki Ruskin z caym swym ro-

mantycznym entuzjamem dla sztuki — duszy

Angeli'ów nie czy w sposób dziwny klasycz-

nego chodu i jego sztywnych i wyniosych dok-

tryn? A jest przecie prawdziwym i szczerym

romantykiem Ruskin, a nie chodnym kontem-

platorem olimpijskim i w tem okreleniu wielkiej

sztuki: „Obejmuje ona i przywouje caego du-

cha ludzkiego, gdy tymczasem wszelki inny ro-

dzaj sztuki, mniej albo wicej maej i ciasnej

obejmuje i przywouje tylko cz ducha ludz-

kiego... Sztuka jest mniejsz, lub wiksz w sto-

sunku do liczby wadz ducha, które porusza i do

których si zwraca". Ruskin jest i wtedy roman-

tykiem, gdy mówi o wraliwoci serca i szczero-

ci myli, jako cechach prawych artystów, o po-

trzebie przedstawienia w portrecie nie waci-
woci przypadkowych ciaa, ale „pieczci ducha

pod naciskiem ciaa".

Jest Ruskin romantykiem i wtedy, gdy mó-
wi, e naladownictwo wywouje prost rozkosz

podziwu, ale podziwu nie w najwyszym stopniu

i znaczeniu, lecz— „bahej niespodzianki sztuki

kuglarskiej". Ale oto nagle z romantyka wyska-

kuje klassyk, gdy mówi, ze „faszem jest wra-
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eni siy w sztuce przenosi nad intellektualne

jej postrzeganie". Wobec tego upadoby wszelkie

artystyczne znaczenie szkiców, malowanie a la

prima, improwizacje w poezji i malarstv/ie.

A przecie nieraz z straszliw szybkoci two-

rzy Miclia Anio, pisa w kilka dni poematy

dramatyczne Bajron, w nagym twórczym wy-

buchu wyda z siebie Mickiewicz wielk impro-

wizacj Konrada, w której wszyscy wraenie

prometejskiej siy cenimy wicej, ni intellektu-

alne jej postrzeganie i która straciaby wiele

w precyzyjnym odrobieniu ksztatów zewntrz-

nyci. Wyranie przecie sam Ruskin skania si

do tego pospiesznego i nagego objawienia si
sztuki obok spokojnego i dugo wyrabianego,,

kiedy mówi, e prawowitemi ródami rozkoszy

w sztuce jest chyo.
Z klassyka przedzierzga si i wtedy w ro-

mantyka, gdy mówi o niedokoczeniu w twór-

czoci malarskiej i o potrzebie tajemniczoci,,

tej istotnej zasadzie romantyzmu. Przeciw zim-

nemu i drobiazgowemu wykoczaniu wystpuje

i w innem miejscu, mówic, e kady rysunek

wyrany jest to rysunek zy, e Yeronese, Ty-

cjan, Tintoretto, Corregio osigali czsto najsub-

telniejszo poczenie form i kolorów przez nie-

dbae dotknicie pdzla. S to jednak moe nie

tyle sprzecznoci, ile genjalne parodoksy angiel-
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skiego estety i myliciela, który przepysznie do-

wodzi za i przeciw, bodaj w tym amacu my-
lowym: „W porównaniu z dzieami, pozbawio-

nemi treci, kade wielkie dzieo jest wyraziste,

jednak w porównaniu z dzieami myli pytkiej
i tpej wszelkie dzieo wielkie jest niejasne".

Tu jak i w tym rodzaju concetti mylowycli
„dziecko jest ojcem czowieka" tkwi cay czar

attyckiej soli angielskiego myliciela. Zreszt

nowsze badania estopsychologiczne, e w twór-

czoci genjalnej i yciu genjusza jest wiele

z dziecka widzimy potwierdzenie tej myli Ru-

suina: „Rozwijajc swój sd od poamanych
i nieodpowiednicli linij dziecka, dochodzimy do

potgi wykonania i szerokoci effektu, ale, udo-

skonaliwszy si w znawstwie wracamy w pewnej

mierze do naszych ucz pierwotnych i wybacza-

my chtnie Rafaelowi jego muszelki nad wi-
tymi, delikatne supki w kwiatach, które na-

tchny go postaci witej Katarzyny". Z cho-

dnego, subtelnego klassyka i obserwatora obje-

ktywnego jake czsto przemienia si raptem

Ruskin na poet, gdy mówi o ukochaniu barw

przez artyst, o „nagych rzutach karminu i la-

zuru, z którego pótno powstaje w pomieniach"

—

lub gdy mówi z zapaem, jak artysta nagle „po-

zwala sobie na jedn w mgnieniu oka stworzon

energiczn linj krzyw — i naraz cae dzieo
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staje si pene ycia i wdziku"—albo gdy mó-

wi o „witoci barwy": „Bóg rozla barw na

swojem stworzeniu, aby niezmiennie towarzyszya

wszystkiemu, co jest najczystsze i najcenniejsze;

gdy tymczasem dla przedmiotów uytecznych

materjalnie lub zgoa szkodliwych, zachowa

barwy pospolite. Rozwacie na krótk chwil,

jaki to los byby wiata, gdyby kwiaty byy
szare, licie czarne, a wiato brunatne! Ze

wszystkich darów, jakie Bóg zoy w oku czo-

wieka, barwa jest najwitsz, najbardziej Bosk,

najuroczystsz!"

Taine w monografji: ^O ideale w sztuce**

wyraa pogldy, sprzeczne nieraz z teorjami

Ruskina. Wedug francuskiego estety i myliciela

nie wychwalamy jednego artyst wicej nad dru-

giego z racji tematu lub szkoy, mówic, e
trzeba naladowa Rembrandta raczej ni Vero-

nes'a lub te Verones'a raczej ni Rembrandta.

W „Wieczerzy w Emmaus" Chrystus Rembrand-

ta jest zmartwychwstay, „posta to trupia, óta
i zbolaa, która zaznaa chodu grobowego, któ-

rej smutne i litociwe wejrzenie jeszcze raz za-

trzymuje si na ndzy ludzkiej; przy nim znaj-

duj si dwaj uczniowie, starzy spracowani ro-

botnicy, z gow siw i ys, siedz przy stole

obery; chopiec stajenny patrzy na nich z min
gupowat.
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W „Chrystusie o stu zotych" ta sama
idea powtarza si jeszcze wybitniej; tam Chry-

stus jest prawdziwie ludowy, zbawiciel biednych,

stoi w jednej z tych piwnic flamandzkich, gdzie

niegdy modlili si i kali Gollardowie; ebracy
w achmanach, ubodzy wyszli ze szpitala... przy-

byy paralityk ley na taczce w poprzek drogi;

dziurawe achmany, stare zatuszczone i wypo-
wiae od niepogody paszcze, czonki ciaa skro-

fuliczne i wykrzywione, blade zuyte lub zby-

dlcone twarze, opakany zbiór brzydot, chorób,

rodzaj nizin ludzkoci, na której szczliwi tam-

tego wieku: brzuchaty burmistrz, otyli mieszcza-

nie spogldaj wzrokiem pogardliwej obojtno-

ci"... Zarówno ubóstwo i smutek dostarczyy

wedug Taine'a arcydzie, jak bogactwo, rado,
ciepo i umiechnita jasno dnia. Odmiennie

przedstawia Parnas Rafael z sodycz i wdzi-

kiem. W rkach Rubensa bóstwa greckie zamie-

niaj si w ciaa flamandzkie mikkoci limfaty-

cznej i sangwinicznej. Wedug teorji greckiej

estetyki i Ruskina Rembrandt, Rubens z racji

nieunikania szpetnoci byliby zaledwo malarzami

podrzdnymi. Dziwi si tylko mona sprzeczno-

ci z samym sob i Taine'a, kiedy raz nie ogra-

nicza tematem artystów, innym znów razem mó-

wi to samo co Ruskin z powodu Rembrandta:

„Jeeli bdziemy si zapatrywa na ciao ludzkie.
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jak na prawdziwy przedmiot naladownictwa

malowniczego, trzeba bdzie przyzna, e posta-

cie malowane lub rzebione, którym brak siy,

zdrowia i reszty doskonaoci cielesnych, wzite

same przez si, zstpuj na niszy szczebel

sztuki". Równie wydaje si dziwnym u Taine'a

podzia sztuk. Sztuki naladownicze: malarstwo,

rzeba i poezja wydaj dziea odpowiednie przed-

miotom rzeczywistym, podczas, gdy inne sztuki:

muzyka i budownictwo kombinuj stosunki ma-

tematyczne, aeby tworzy dziea nieodpowiednie

przedmiotom rzeczywistym. Ale czy, zapytuje-

my, budownictwo nie odpowiada w ksztataci

swyci przedmiotom rzeczywistym i czy muzyka

nieraz nie polega jak poezja na onomatopei.

Sztuczne doktryny i chodny, ywy czsto entu-

zjazm mieszaj si ze sob u Ruskina i Taine'a

wywoujc sprzecznoci do czste, które nie

obniaj zreszt wysokiej wartoci ich estety-

cznych rozpraw. Jest czystym estet Taine, gdy

mówi, e dowolno artysty objawia si przez

rozmaito dzie i e nie moemy wychwala
z racji odmiennej organizacji i sposobu widzenia

artystów i stawia z tego powodu jednych wy-

ej od drugich. W innym ustpie rozprawy nad

estet jak u Ruskina jeszcze czciej zapanowa
w Taine'em najczystszy etyk, gdy mówi: „Jeeli

wemiemy dwa due dziea, jeeli obadwa wy-

»Z duchowych wntrz**. 14
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prowadzaj na scen z jednakowym talentem

w wykonaniu siy naturalne jednakiej wartoci,

to dzieo, które nam przedstawia boliatera, warte

wicej ni przedstawiajce tcliórza". Dlatego

z entuzjazmem mówi o energji i podniosoci

woli u figur i postaci Michaa Anioa, o sody-

czy i niemiertelnym spokoju duszy—u Rafaela,

o wyszukanej subtelnoci, inteliigencji u Leo-

narda.

Sztuczne koncepcje ma nieraz w odrónia-

niu malarstwa i poezji Lemcke w swojej este-

tyce, cho to mu nie przeszkadza w nakreleniu

wytycznych linji, zwaszcza odróniajcych jedn

dziedzin od drugiej. Niemiecki esteta radzi

uniezalenia malarstwo od poezji. Wedug nie-

go malowa obraz wedug poematu, który po-

wiza myl za myl z najwiksz dokadnoci,
jest rzecz trudn. Ulega wtedy czsto malarz

wpywowi poezji, zamiast uwydatnienia malo-

wniczoci przedmiotu. Myl, rozwój w czasie,

stopniowanie, s to szkopuy dla malarza, kó-

rych nie minie, jeeli zechce wiersz kady od-

czyta w obrazie, utworzy dzieo, podobne do

lichego przekadu; malarzowi potrzebna wolno;
skoro go krpuj prawida innej sztuki, nie mo-

e wykona swobodnie wasnej. Jednak prosty

fakt, e istnieje cay legjon nie tylko utalento-

wanych, ale genjalnych illustratorów, przedziwnie
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harmonizujcych z tekstem poety, zaprzecza tej

teorji. Chodzi tylko o to, eby nieillustrator

z powoania nie bra si do illustracji, a illu-

stratorowie dobierali soie teksty, odpowiadajce
ich usposobieniu, temperamentowi, technice arty-

stycznej, illustrowali tych poetów, których naj-

lepiej wyczuwej, z którymi stanowi wewntrz-
ne idem artystyczne, pomimo odrbnego wyrazu

zewntrznego — pdzlem lub piórem.

Wedug Lemckego wanym jest do illustra-

cji rodzaj niekrpujacy, rozlewny, nieskoczony,

jak Ewangelja. Nie przykuwa ona tak i nie

zniewala jak np. Homer, w którym rys po rysie

wszystko wypracowano i skpe pole pozosta-

wione dla innych artystów. A jednak Homer
wywoa mnóstwu zdolnych odtwórców, a nawet

po nich jest jeszcze pole do dowolnoci i mo-
dernizacji w rodzaju niezmiernie odrbnych od

innych i ciekawych illustracyj Wyspiaskiego
do IIjady.

Widzimy z tego jak stosunek obu sztuk

jest trudnym do rozwikania i nieustalonym na-

wet przez wybitnych estetów-mylicieli. A jednak

nieraz wydaje nam si, e to jedna sfera: sztuki-

poezji. Jake czsto zlewaj si z sob nawet

w twórcach, którzy je cz. To—poeci-malarze:

Micha-Anio, Leonardo da Vinci, Wyspiaski,
Norwid, wykazujcy w jednym i drugim kierun-
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ku wielk si z przewag malarsk, jak u dwts

pierwszych, a z przewag literatury u dwu osta-

tnich. Wiele kanonów i wymaga daje si tu

i tam zarówno zastosowa. Fabu, powie,
Arystoteles tak kae czy, aby, gdy przestawi-

my lub opucimy jeden szczegó, cao wydaa
si rozdart i rozprzon, co bowiem moe by
albo nie by, nie wywierajc wpwu na ogólne

dziaanie, to nie jest wcale czci caoci. Za-

sad t z korzyci moe zastosowk dla war-

toci kompozycji i malarz, nie tylko poeta, jak

i nastpn: Z rozmaitych powieci i dziaa
najgorszemi s takie, w których jest wiele epi-

zodów; wtedy nie przeaduj swego obrazu czy

poematu niepotrzebnemi wstawkami i uboczny-

mi szczegóami, które dziea nie wzbogacaj,

a gmatwaj. Zarówno obrazy powierzchowne,

nie dajce karmu fantazji, nie nale do wyszej

sztuki jak i sklecone nowelle, ukute lub wycy-

zelowane wierszyki. W jednej i drugie, dziedzi-

nie kade pojcie ma swój styl wasny, a z ekle-

ktycznie skadanych rzeczy tworzy si cao
sztuczna, nieraz wstrtna.

Od malarza przedewszystkiem wymagamy
miary i przejrzystoci ksztatów, obok piknego

ustosunkowania kolorów, i wiate. Malarz moe
uwydatni ksztaty i zaniedbywa przytem nieco

koloryt, lub dawa wietny koloryt i nie trosz-



215

czy si tyle o wyrazisto rysów— jak i poeta

moe bardziej uwaa na plastyk, lub na sym-

bolik, styl lub tre. Oko malarza powinno

by czuem na poczenie i spywanie barw

w miar perspektywicznej odlegoci, równie
czuym musi by poeta na pewien zlew odpo-

wiednici sów, dwików, iarmonj idei z form,

z icli fonetycznem, muzycznem i kolorystycznem

uwypukleniem.

Krajobraz zarówno w poezji jak w malar-

stwie rozwin si póniej, ni figuralne malar-

stwo i opiewanie uczu; rozwój jego w obu dzie-

dzinach na dobre przypada dopiero na wiek XIX.

W portrecie malarz, jak w nowelli poeta powi-

nien schwyci zasadniczy rys, charakterystyczny

moment. Realizm w malarstwie, wystawiany jako

jedyna jego zasada, jest takim samym nonsen-

sem, jak teorja Gotscheda, e jedynie rzeczywi-

sto jest przedmiotem poezji.

Jedna i druga sztuka powinna raczej z rze-

czywistoci wydoby tre poetyczn. I w poezji

i w malarstwie natchnienie zawsze wicej znaczy,

ni jedynie technika, mogca dawa tylko „wi-
tynie bez Boga" — to natchnienie, w którem

mdla Mickiewicz, piszc swoje „Ksigi Piel-

grzymstwa", ama wszystkie oówki w szale

twórczym przy pisaniu improwizacji Konrada —
natchnienie, które kazao Michaowi Anioowi
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rzuca si na marmur z zapaem i wciekoci^
jednem uderzeniem wyciosywa czterocalowe

szczerby. Nic nie przeszkadzao mu to trzyma

si formy i modelów tak, e choby na wosek
przekroczy zamiar, uwBa wszystko za zepsute.

Wielcy malarze i poeci byli bardzo pracowici:

Micha Anio gorliwiej studjowa anatomj, ni
wielu lekarzy; Szyllcr, Goethe, Mickiewicz, So-

wacki, Krasiski studjowali epoki, ta history-

czne do swych utworów z gorliwoci, przecho-

dzc wielu historyków.

Obie dziedziny, prócz tych podobiestw,,

maj wiele innych i bezustannie rewoltuj i od-

dziaywaj na siebie. Ile poezji lirycznych po-

wstao z powodu obrazów, a propos obrazów.

Ba, nawet z rysunku, ze szkicu Kamiskiego

p. t. „Anastazja" powstaje do duy utwór

Orzeszkowej, która przyznaje, e cay motyw
i to psychologiczne wzia z jego obrazka.

Poezja i literatura ma wicej rodków przed-

stawi natenie, skupienie myli i uczu,

a raczej tylko moe lepiej to umotywowa, ba

i malarze - psychologowie w momencie uchwy-

conym i charakterystycznym otwieraj cay bez-

miar i nieskoczono duszy ludzkiej. Niesu-

sznie mówi Lemcke w swojej estetyce, e, myli
oderwanych nie mona malown. A czy takie

obrazy-myli, jak „Sd Ostateczny", „Wieczerza
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Paska" i t. p. nie tómacz si jak poematy

Dantego, czy „Monna Liza" Leonarda nie mó-
wi jak caa powie, — „Skarga", ^Wernyhora"

Matejki jak mistrzowska monografja historyczna

Kubali lub górny dramat Wyspiaskiego? Zu-

penie wic ciybionem wydaje nam si zdanie

Lemckego, e z ciaa ludzkiego namalowanego

nie poznamy, czy czowiek myli, albo liczy,

albo jak logiczn formu rozpatruje. Nie wi-

dzimy chyba tego u malarzy nieudolnych.

Poeci osigaj swe cele zarówno przez

zwroty retoryczne, jak silne napicie uczu sa-

mych twórców, zaklinajcych w swoje utwory

„si fataln"—to samo malarze plastycy przez

towarzyszce im w procesie twórczym uczucie

i natchnienie, tudzie dobór farb. Te ostatnie

maj ogromne znaczenie w sztuce malarskiej nie

tylko pod wzgldem realistycznym, ale i symbo-

licznym, psychologicznym. Barwa biaa wedug
Goethego jest wiatem i radoci, czarna —
smutkiem i ciemnoci, barwa pomaraczowa
rodzi w nas uczucie rozkoszy i ciepa, barwa

cynobrowa obudz wraenie do gbi wstrzsa-

jce i daje uczucie zdrowej energji, zachwyca

ludzi natury i dzieci; barwa óta, pomaraczo-

wa i cynobrowa usposabiaj ruchliwie, energi-

cznie, — niebieska, czerwono-biaa i niebiesko-
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czerwona napawaj uczuciami niespokojnej t-
sknoty.

Takie bardziej konkretne, estetyczne wska-

zania, oparte na dowiadczeniu maj wiksze
znaczenie, ni dedukacyjne koncepcje, najcz-

ciej sztuczne i niewiele mówice. Wedug Kan-
ta np. s trzy rodzaje sztuk piknych: mówica,
obrazujca i sztuka gry uczu. Mówicemi sztu-

kami nazywa Kant wymow i poezj. Obrazu-

jce dzieli na sztuk zmysowej prawdy i zmy-
sowego zudzenia. Pierwsz jest plastyka, dzie-

lca si na rzeb f budownictwo, drug malar-

stwo. Sztuk piknej gry uczu dzieli na mu-
zyk i sztuk barw. W jednym i tym samym
przedmiocie poczy mona sztuk wicej; wy-

mowa i malownicze przedstawienie czy si
w dramacie, poezja z muzyk—w piewie, obie

z malarskiem przedstawieniem— w operze. Od-
razu w tym podziale rzuca si w oczy pewna
sztuczno, bo czy gr uczu nie mona zasto-

sowa do wszystkich sztuk, to samo zmysow
prawd i zmysowe prawdopodobiestwo?

Jak trudnem jest ustalenie norm i subtel-

niejszych linij pomidzy poszczególnemi dzie-

dzinami sztuki, tak równie trudnem—zbadanie

twórczoci tak w poezji, jak te i w malarstwie.

—

Pótno i farby, jak mówi Witkiewicz s konie-

cznym warunkiem powstania obrazu, lecz wydana
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na ich wytworzenie energja nie znajduje si
w obrazie. Nietylko rzeczy, daleki majcy zwi-

zek z samym obrazem, pochaniaj cz tej

energji. Tworzc swoje dzieo, artysta straci

musi cz siy i zapau na pokonanie oporu

materjalnych warunków malowania. „Zamieni

obraz widziany w wyobrani na obraz widziany

na pótnie, wypromieni swoj dusz w farby,

mona tylko drog dugiej i bardzo zoonej
pracy. rodki malarskie nie s bezporednio

zwizane z wyobrani i rk. Wszystko tu jest

fikcj: forma, wiato, przestrze, ruch, ycie...

i jedna tylko harmonja barw jest w bezpored-

nim ze zmysami wzroku zwizku, chocia musi

równie przej przez materjalne rodki i prac,

zanim si objawi na powierzchni obrazu".

Bezporedniem zadaniem malarstwa jest

pikne przedstawienie zjawisk przez ksztaty

i barwy. Zanim myl poruszy do gbi dusz,

wprzód obraz podoba si musi oku. Najpeniej

do duszy zapewne moe przemawia poezja.

Jednak u szczytów swych malarstwo zblia si

w tym wzgldzie do poezji. W kadym razie

malarstwo— to najwiksza ze sztuk wzrokowych.

Wielu utworów poezji zanalizowa nie mona,
jak uj czar Rafaela, zanalizowa jego „Bitw

pod Milvius" lub „Sd Ostateczny" Michaa

Anioa. Zapewne ta trudno ustpuje tylko
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wobec „Ogrodów" Delilla „Zofijówki" Trembe-
ckiego. Ale ju nawet zewntrzna strona jest

nieraz trudna w malarstwie. Jak trudno odga-

dn czar Veronese'a, rozmiowanego w symfo-

njach kolorystycznych, jak modernici poeci

francuzcy w wielobarwnych zestawieniach sów»
W kadym razie nie porwie nas przytem uczu-

cie i zapa do precyzyjnej formy poezji pseudo-

klasycznej, jak i obrazy, w których dokadno
rysunku, rozsdek kompozycji i ciso koloru

zastpi chce dusz i natchnienie. Zapau na-

szego do dzie wielkich pod wzgldem wewntrz-
nym i zewntrznym nie moemy objani jak

prost inklinacj do kierunku i tematu. Nie ro-

zumiemy nieraz, dlaczego nam si podoba kwie-

tny czar Sowackiego lub soneczna prostota Mi-

ckiewicza. Tak i w malarstwie s koloryty dla

nas sympatyczne lub nie, cho nie jestemy
w stanie zda sobie sprawy z naszego wraenia
prócz samego wraenia. Tu decyduje rónica

gustu, odrbnej organizacji duchowej. Jednym
podoba si nieraz bardziej malarstwo, innym
poezja. S i poeci, zdradzajcy du inklinacj

do malarstwa, próbujcy swych si w tym kie-

runku, jak np. Sowacki i jego studja rysunko-

we. Kochanowski jednak studjuje we Woszech
tylka poezj, nigdy nie wspomina o malarstwie.
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cho wtedy janiej tam wiksze soca w dzie-

dzinie sztuki plastycznej.

Niekiedy poeci próbuj swych si w po-

dobnych tematach, np. „Mazepa" Bajrona i So-

wackiego jake inaczej wykonane pomimo po-

dobiestwa organizacji twórczej. Te same sceny^

odtwarzane przez Leonarda da Vinci, Michaa
Anioa, DeIacroix, Tycjana, Rubensa, Rembrandta

przybieraj posta tak niepodobn, e tosamo
pomysu znika pod rónic pojcia i wykonania.

Jednakowe prawa, zasady i stosunki po-

midzy temi sztukami wynikaj ju z samych

podstaw jednolitej, syntetycznej sztuki: „Z mu-
zycznych akordów — 'jak mówi Witkiewicz —
wstaj obrazy, jak z obrazów poematy, a z poe-

matów sklepi si potne uki i dwigaj si
w niebo strzeliste wiee, poniewa wszystkie

odamy sztuki maj u podstawy jedn i t sam
dusz ludzk, niezgbione morze jej ycia.''

Wemy np. cisy wze czcy sztuki poje-

dynczych narodów. Jake podobne s górne

natchnienia Dantego do Michaa Anioa, czar

Rafaela i wdzik do czaru Ariosta, jak podobna

jest majestatyczna w prostocie twórczo Mickie-

wicza, Matejki, Chemoskiego!
Realistyczn i robion artystycznie jest za-

równo poezja niderlandzka, jak i malarstwo. Jak

silne przenikanie endosmodyczne obu tych sztuk
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U pojedynczych twórców! Rafael bierze z Apu-
leusza legend o Galatei i przedstawi j w try-

umfalnym pochodzie na morzu; przy teje kom-
pozycji objawi si mia wpyw Ariosta. Jak

w cisym zwizku jest „Boska Komedja" i po-

spne malarstwo redniowiecza. Ilu poetów

natchna Madonna Sykstyska Rafaela! Jakie

cise podobiestwo pomidzy nawet mniejszemi

twórcami w obu dziedzinach, np. swojski na-

wylot i improwizujcy karykatury, jowialnie do-

wcipny Kostrzewski i Junosza. „Pol i Kossak

—

mówi Sygietyski w studjum o Maksymiljanie

Gierymskim—to blinita, tyzna, zawadjactwo,

nadto, zarzucanie wylotów, ujmowanie si pod
bok, pokrcanie wsów, przewiadczenie o swej

sile i wyszoci wrodzonej, oto gówniejsze,

a wspólne cechy obu malarzy szlacheckiego y-
cia". Ile jeszcze cech wspólnych midzy mala-

rzami i poetami. Nawet wielcy czsto s nie-

równi np. liche powiastki Krasiskiego i kilka

portretów nader miernej wartoci nawet ...Ra-

faela. Wdzik, czar: Rafael, Musset, Sowacki.

Micha Anio jak i Krasiski jest malarzem po-

j i idei. Malarz duszy i idealista Rafael,

a Dante, Rafael — to sielanka Boska, Micha
Anio, Leonardo, Dante, Krasiski — to Boski

dramat. Holenderska szkoa, a naturalizm fran-

cuski, Rafael i holenderska szkoa—jak roman-
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tyzm i realizm w literaturze. Niezgbiono^
Leonarda i Dantego. Poryw i namitno, Mi-

cha Anio i Szekspir. Upojenie: Musset, Cor-

redgio. Magiczny urok i przepych: Tycjan i So-
wacki. Brak idealizmu: Rembrandt, Zola. Doku*

menty jako nieodzowny aparat twórczoci: Rem-
brandt i Walter Scott. A potwory: Quasimodo
Wiktora Hugo, Kaliban Szekspira, a upiorne

gusa Goi, tajemniczo, przepacisto: Apoka-

lipsa, Hofman, Norwid, I. Malczewski, wizjonerska

fantastyka Poego, „Sza" Podkowiskiego, „Marsz

aobny" Piechowskiego, bujna niezgbiona sia

i majestatyczna w swej pogodzie Chemoskiego
i Mickiewicza i t. p.

Któ tym wielkim twórcom daby kanon

i przepis, kto ograniczyby morze ich twórczo-

ci? Czy zdoaaby to uczyni akademicka for-

malistyka, czy narzuciliby im prawa Boileau

i Dmochowski? Tylko potne rozkazy jak gro-

my z gowy Jowisza Leonarda mog hucze nad

gowami malarzy jak momento nie mori^ ale

vivere. Posuchajmy ich z traktatu mistrza Leo-

narda o malarstwie: „Nigdy malarz nie powinien

naladowa maniery innego, stanie si bowiem

ju nie synem natury, ale wnukiem; natura jest

tak bogata, e lepiej do niej samej si udawa,
ni do mistrzów, którzy z nich czerpali". Jake
przypomina to kult natury i niezaleno Rous-
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%eau! Posuchajmy dalej rozkazu: „Malarz po-

winien zawsze stara si bada chwilowe ruchy

czowieka, pochodzce z silnych wzrusze, noto-

wa je w zarysach na ksieczce". Przypomina
o zwyczaj Goethego notowania nastrojów poe-

tyckich natchnie. Posuchajmy dalszych rozka-

zów: „Upominam ci, malarzu, e jeeli albo

sam, albo kto inny spostrzee jakikolwiek bd
w pracy twojej, popraw go, aeby dziea two-

jego na widok publiczny nie wystawia razem

z uchybieniami. A nie tomacz si sam przed

sob, e niesaw t pokryjesz nastpnem two-

jem dzieem, albowiem malowanie nie ginie

zaraz po urodzeniu swojem, jak muzyka, lecz

trwa dugo, a czas bdzie wiadczy o nieudol-

noci twojej".

Niestety tego rozkazu trzymaj si tylko

mistrze, wikszo rzuca na rynek szkice, nota-

ty, nastroje, kaprysy, zarysy, zygzaki, fragmenty

twórczoci, rwanej, szarpanej, wystrzpionej...

Trzymali lub trzymaj si w literaturze Goethe,

piszcy cae ycie „Fausta", mozolnie kad
stronnic korygujcy Balzac, Flaubert, powoli

piszcy z „trudem niemaym" Sienkiewicz, a ile

zato na rynek idzie zygzaków, fragmentów, za-

rysów i szkiców do projektów w naszej poezji

i literaturze wspóczesnej! „Przekonaem si —
.mówi dalej mistrz, e jest te bardzo poyte-
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cznie, kiedy w nocy, w óku si ju ley, po-

wtarza sobie w wyobrani obwody zewntrzne

konturów poprzednio studjowanych; tym bowiem

sposobem utrwalisz sobie w pamici to, czego

si nauczye". Wykonywa t zasad Flaubert,

kiedy wyskakiwa z óka ju zasypiajc, gdy

nagle sobie przypomnia jaki zwrot szczliwszy,

trafniejsze wyraenie! A ilu dzi twórców, za-

cienionych w swej wakiej ciece spenia ten

rozkaz mistrza? „Malarz powinien by wszeci-

stronnym i w sobie skupionym, by bacznyiri

na wszystko, co widzi, zdawa sobie z tego

spraw, wybierajc ze wszystkich wrae, jakie

na nim robi rzeczy widziane cz najlepsz,

jakby by zwierciadem, które si w tyle kolo-

rów mieni, ile zawieraj w sobie przedmioty,

które przed nim stoj i tak je odbija, i wydaj
ai by drug natur".

Od ogólnych teoryj przejdziemy teraz do

rozwoju malarstwa na gruncie swojskim i stosun-

ku jego do literatury.—Z pocztku, mówi Henryk

Pitkowski w monografji swojej o rozwoju ma-

larstwa polskiego, malarstwo u nas byo niena-

rodowe.—Dodajmy, e tak byo i z literatur

zrazu kocielno-acinsk, która grunt narodowy

zdobywa dopiero w w. XVI.—Pierwsi wybitniejsi

malarze nasi: Statler, Hadziewicz, Kaniewsui

wprowadzaj wprost obce ywioy. Wyrónia si
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dopiero od nich Henryk Rodakowski. czy on

wietn technik malarsk z duchow i we-

wntrzn prawd przedstawianych przez siebie

postaci.—Dodajmy, e w tem mona znale
analogj z Flaubertem lub Sienkiewiczem, -
czcymi wietny styl z trafn charakterystyk.

—

Malarstwo w Polsce zjawia si dopiero w dru-

giej poowie XIX w. Gerson, Kossak, Szermen-

towski, Pillati rozpoczynaj brzaski tej sztuki,

która wkrótce ju un bi zacznie.— „Najsilniej

—

mówi A. Sygietyski w studjum o Gierymskim

—

wstrzsn umysami Matejko, którego indywi-

dualno olepia wszystkich — publiczno, ma-

larzy, historyków, krytyków, archeologów" —
dodajmy jak—Mickiewicz po nienarodowych bla-

dych pseudoklassykach. „Obok Matejki: Grottger.

Ten krwi swoj malowa dramat ludzkoci. Wi-
cej poeta ni malarz, w caym wiecie widzial-

nym, postaciach, postawach, ruchach, wyrazach

widzia tylko uczucia, które je powodoway".

Nasze motywy pejzaowe ze swojskiej natury

czerpie Szermentowski, obdarzony wielkim poe-

matem koloru, Gerson w sposób poetycki i kon-

templacyjny czerpie przewanie motywy z przy-

rody tatrzaskiej, dalej idzie peen finezji, po-
czonej ze szczeroci Maksymiljan Gierymski,

Józef Brandt odtwarza szerokiemi linjami bez-

miar stepowych horyzontów. Alfred Kowalski,
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Antoni Piotrowski, Witold Pruszkowski, Jacek

Malczewski s równie wybornymi pejzaystami,

ale krajobraz traktuj raczej jako to do rodzajo-

wych scen i postaci. Szczery subjektywny sze-

roki Chemoski jest nietylko wielkim malarzem,

ale i wielkim poet; poezja ta wieje z kadega
dba trawy, z kademu atomu powietrza, z ka-

dej kropli wody... Daje on przyrodzie myl
i dusz, sprzga realizm z poezj. O nim ta

mona powiedzie to samo, co powiedzia Wit-

kiewicz o Mickiewiczu jako kolorycie: „Znika

styl i sowo i jawi si sama natura". I tu znika

farba i jawi si sama natura.

Posuchajmy jesccze, co mówi w wietnej

monografji o Matejce Witkiewicz: „Matejko mia
to, co i Mickiewicz — bohaterstwo proroków

i mczenników". „Nie mia on genjuszu myli
Mickiewicza, jego pojcia nie rozsadzay wiza
w ustroju moralnym jego otoczenia; idc do

Rzymu, szed jak pokorny niewolnik, podczas

kiedy Mickiewicz szed jak prorok, który chce

z papiestwa doby piorun, mogcy odrodzi

ludzko". „W Matejce zastanawia nas jedno: ta

nieudolno wyraania si i wypisywania w sto-

sunku do bezmiernego polotu i siy w dzieach

malarskich". Jego piersi wadaj bujne, potne
namitnoci jak u Szekspira. Ma nawet nad nim
przewag w drobiazgowem, sumiennem wystu-

„Z duchowych wntrz^'. 15
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djowaniu epok historycznych. Matejko z olbrzy-

mi, spokojn plastyczn si i zamiowaniem

szczegóów to wielki epik, jak Homer i Mickie-

wicz. Matejko walczy zaciekle z akademizmem,

jak najwikszy nasz mistrz romantyzmu z pseu-

doklasyczn bezdusznoci. Matejko nie zmanie-

rowa si nigdy jak i Micha Anio, Rubens, Cor-

redgio, nawet w tych samych czsto obracajc

si motywach. By to wizjoner historyczny.

„Ukazanie si obrazów Matejki — mówi wietny

malarz, krytyk i poeta—byo rozdarciem zasony,

oodzielajcej nas od wiata dawnej Polski, byo
rzeczywistem odwaleniem grobowego kamienia

i wskrzeszeniem do ycia tego, co byo tylko

prochem i popioem".

Dodajmy, e zasony tej uchylili z tak
moc: Mickiewicz, Sowacki, Sienkiewicz. Matej-

ko cho wyrós na tle ywych ruin przeszoci,

na Krakowie, by przedewszystkiem sob „przez

wasn tre duszy i wasn moc czynu". Ból

i smutek jak i u mistrzów romantyzmu spowo-

doway t wulkaniczn erupcj dawnej, potnej
Polski. Autor „Kazania Skargi" stworzy typy

o silnem napiciu energji psychicznej, posgowe,

wyniose, majestatyczne, jak i Mickiewicz, Sien-

kiewicz. Posgowo Matejki przypomina trage-

dj greck w ksztatach nie symbolicznych i ab-

strakcyjnych, ale konkretnie dosadnie i ywo.
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Postacie jego s to posgi yjce i charaktery,

podczas gdy— greckiej tragegji— to raczej idee

i typy. W jego rasie nie rodz si kary, jak

i u Szekspira, nawet i bazny maj wiele tragi-

cznej mocy. Przeszo Polski jest wyraona
z tak si przez Matejk, e musimy wierzy
i bya tak w swej wewntrznej gbi, jak wie-

rzymy w prawd jej odtworzenia przez Sowa-
ckiego, Mickiewicza, Sienkiewicza. Pol, Ka-

czkowski, Rzewuski, Czajkowski, Kraszewski —
to mniej ywi i barwni odtworzyciele dawnej

Polski, jak w malarstwie Batowski, Sypniewski,

Pawliszak, Roen, Brandt...

Nie majc pretensji do wyczerpania peni
analogji, pomidzy malarstwem a literatur pol-

sk, zatrzymamy si jeszcze na jednej niezwykle

charakterystycznej postaci Aleksandrze Gierym-

skim, korzystajc w jej analizie ze wietnej mo-
grafji o nim S. Witkiewicza.

Peen rozmachu i temperamentu krytyk,

atakuje nie tylko wrogów wieego, wolnego

tchnienia sztuki, jak Kozietulski wwozy Samo-

Sierra, ale i wntrza psychiczne rozbieranych

z impetem twórców. Dotarszy za pomoc sze-

rokich oskrzydlen socjologicznych i psycholo-

gicznych do dna duszy Gierymskiego, Witkiewicz

przytacza liczne listy jego i mówi, e syszy si
w nich wyranie Sowackiego: „Cierpi, lecz
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jeszcze gardz". Obaj niemal w ten sam sposób

ciskaj swoje kltwy, zorzeczenia i szyderstwa.

W jednym i drugim palia si wielka, obraona
i niezaspokojona ambicja, „draliwo i wrali-

wo, oddawanie si bezwzgldne chwilowemu
porywowi namitnoci, która niosa myl pod-

niecon znacznie dalej, ni czowiek by chcia

w chwili otrzewienia". Obaj odanaczaii si g-
bok uczuciowoci i rzewnoci, pomieszan
dziwnie z niemiosiernem, zacitem szyderstwem.

Obaj mieli w duszy swej gboko zatajone, ni-

czcm nie dajce si uagodzi poczucie krzywd,

które im kazao „by bez ez, bez litoci dla

zwycionych". ali. si czsto Gierymski, e nie

moe ju wróci, e niema do czego wraca,

gdy ten wiat blizki przejada gorycz i pozosta

w pustce, na rozdrou, w samotnoci. Jest jed-

nak midzy nimi i rónica. Ból i rozpacz So-

wackiego giny w bogactwie i wietnoci jego

artyzmu, w „fajerwerkach z gwiazd kilku tysi-

cy'', w „poematach dla Boga", z jego cierpie

skadanych, w harmonjach wiersza, który „lni

jak mozajka, piewa jak sowiki". Nie mia tej

ulgi Gierymski. Midzy jego wyobrani arty-

styczn a sztuk „brako poredniego kóka,

którego tryby mogyby poruszy jego twórczo
zgodnie ze stanem uczu i kierunkiem myli".

Wzgarda dla rzeczywistoci u Gierymskiego i So-
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wackiego bya podniecon ambicj i dz, aby

wiadomo, jak mieli o swej wartoci, podzie-

lali inni; std pynie ich pena zgrzytów gorycz

w odczuwaniu ujemnego stanu spoeczestwa.

Due podobiesrwo równie widzi Witkie-

wicz midzy Gierymskim a Leopardim. Na za-

sadzie tego równania musielibymy przyj, e
i Leopardi podobny do Sowackiego. Tymcza-

sem—nie. Sowacki znajduje wyjcie dla swego

pessymizmu zrazu w królewskiej pozie Bajroni-

oznej, póniej w tczowych kopuach myli i ma-

rzenia, w kocu w Cichem poddaniu si woli

Boej i rozmodleniu mdrca - ascety. Moemy
analogj t ograniczy jednak w ten sposób, e
Gierymski by podobny ze strony podranionej

ambicji do Sol^ckiego, ze strony za pessymi-

zmu— do Leopardiego. Jednak czy by nieule-

czalny pessymizm Gierymskiego, czy nie uleczy-

oby go wiksze uznanie ze strony jego spoe-

czestwa i wiksza tego kultura zwaszcza mo-

ralna? Prawie napewno tak. Ale posuchajmy
tego ciekawego bd-co-bd i dowcipnego ze-

stawienia: „Leopardzi zuy swoj myl na to,

eby dotrze do najistotniejszej treci ludzkich

bólów, a swój artyzm na to, eby t myl wy-

powiedzie najjaniej, najdoskonalej, najsugge-

styjniej". Swoim gbokim umysem wnikujc
w otaczajce ycie, widzia jego ndz i pasko.
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Gierymski wyraa si z bolesn ironj i naj-

gbsz pogard o wstrtnem dian warszav/skiem

rodowisku, które mu si v/ydaje stekiem gup-
stwa i paskoci. To samo uczucie mia Leo-

pardi dla swego rodzinnego Recanati.

Jeden i drugi by w nieszczliwych sto-

sunkaci z rodzin, mieli wspólnie wiele choro-

bliwych stanów i utrapie. Leopardi oddaje te

cierpienia w piknej szacie poetyckiej, Gierym-

ski formuuje to poprostu czsto powtarzanemi

zdaniami, w rodzaju: „wistwo, kanalje, dra-

nie"— i maluje obrazy, z t wstrtn treci nie

majce nic wspólnego. Mia on jednak znpenie

wystarczajce zdolnoci do oddania tych cier-

pie, jako jednego z ogniw wszechludzkiej n-
dzy. Witkiewicz nie skorzysta ^ jednej jeszcze

mogcej si nasun analogji, zwaszcza pod

wzgldem procesu twórczoci i techniki wyko-

nania artystycznego: to — Gierymski i Balzac.

Gierymski sam opowiada, jak pisze Witkiewicz,

e tyle razy przemalowywa obraz, a nie móg
w kocu do si zbliy: „sterczay z niego

potworne sople farb, stalagmity, tworzce z po-

wierzchni obrazu rodzaj plastycznej mapy a-
cucha górskiego". Gierymski artowa, e wzy-

wa stolarzy do heblowania i poycza od kraw-

ców elaza do prasowania tej potwornej chropo-

watoci obrazu. Ile jednak szalestwa, zdenerj
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wowania i rozpaczy byo pod temi warstwami

farb! Wszystko to prowadzio go do coraz no-

wycli przemalowywa, do zmieniania tonu, na-

tenia barw, podnoszenia kontrastów, do zmian

w kompozycji. O Balzaku w podobny sposób

mówi Taine: „Styl jego jest uciliwy, przeci-

ony, idee tumnie si kupi i przytumiaj".

Balzac dochodzi do wszystkiego tylko wielkimi

wysikami, cik prac, powoli tylko wtedy

„w starannie nagromadzone masy wstpowao
ciepo, metal topi si i spywa w form". Nie

mia atwoci w odgadywaniu tajemnic pikna,

szczliwego i bystrego natchnienia.

Balzac „z natury jest ciemny, wyraenia

jego s wykrzywione, pierwszym rzutem jego

zawsze bywa zamieszanie przerywane i niepewne;

kipi jak woda w zmknitem naczyniu, przytu-

miona cik pokryw, któr podnosi chwilowo,

ale rozbi nie moe". Kade z dzie jego wznosi

si ze studjów, jak z podziemnej budowy. Po-

prawia i przetapia wszystko, a do uczynienia

nieczytelnemi wielu prób kadego ze swoich

romansów. Balzac jest tak, jak i Gierymski

wietnym koloryst. Oto jakie bogactwo barw

bije z jednego z jego portretów: „uk brwi sil-

nie zarysowany wznosi si nad dwojgiem oczu,

których pomie byska czasami, jak migotanie

gwiazdy staej; biako oka nie jest ani sinawe^
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ani te pocignite czerwonemi ykami, ani te
czystej biaoci, ma ono stao rogu, cliocia

ton gorcy. renice otoczone koem pomara-
czowem; jest to bronz, okolony zotem, lecz

zotem ywem, bronzem oywionym. Tu renica

mocno gboka nie jest wzmocniona, jak u pe-

wnyci oczu przez rodzaj barwy, która odbija

wiato i czyni j podobn do ócz tygrysa lub

kota". Jeszcze jedno. Pomyki i bdne analogje

pomidzy obu dziedzinami u wielkici nawet

mylicieli, nawet u Witkiewicza, wietnego ma-

larza i literata w jednej osobie dowodz wielkiej

trudnoci przeprowadzenia cisego i wnikliwego

paralelizmu midzy malarstwem a poezj.



NALADOWANIE I TWÓRCZO.

Rozróniamy: 1) naladowanie automatycz-

ne, wyraajce lep nieraz zaleno od wzoru;

2) naladowanie w znaczeniu potrcenia, wspó-
dwicznoci, mniej lub wicej silnych wpywów
w temacie lub formie i 3) wspótwórczo, wy-

raajc nieznaczny odcie naladownictwa.

Zupenie oryginalnej twórczoci niema chyba

nawet w Homerach i Szekspirach. Nawet genjusz

jest tylko wzgldnie oryginalnym, wyrasta z ta

otoczenia, piev/a na nut swojej epoki. rodek,
którym si posuguje poeta — jzyk, powstaje

przewanie drog naladowania dwików natury.

Wielcy poeci wyrastaj najczciej z podcieliska

mniejszych lub wikszych poprzedników lub

wspóczeników, s koralow wysp, która, aby

sterczaa nad morzem, musi mie podkad kora-

lowy pod powierzchni ocenu. Homer wyrasta

z rapsodystów, Dante — z poetów kocielno-

chrzecijaóskich redniowiecza, Petrarka—z can-
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zonetystów, Szekspir— z dramaturgów elbieta-

skiej epoki. Jak poeci, tak cae narody dziel

si na naladowcze i twórcze. W wiecie klasy-

cznym Grecy—to uosobienie oryginalnoci, jak

Rzymianie—naladownictwa. A jednak niemao
zawdzicza Grecja Egiptowi, a Rzymianie samo-

istnie stwarzaj swoj prawno-pastwow i mili-

tarn organizacj. Z Arjów Germanov/ie opieraj

si najpierw na pramacierzy duchowej, Grecji

i stwarzaj wzgldnie samoistn cywilizacj, po

tem— Sowianie. Wschodnie cywilizacje: egipska

parska, asyryjsko-babiloska... s równie w be

zustannej endosmozie, wymianie swoich si

przenikaj w wiat aryjski, czy to w postaci

mistyki i astronomji z Egiptu do Grecji, czy

hebrajskiej literatury, czy arabskiej nauki na

pówyspie pirenejskim. I dzi jeszcze promie-

niowanie wschodniej cywilizacji w postaci neo-

buddyzmu, okultyzmu na zachód odczuwa si
daje, ale na ogó zachodnia cywilizacja wprzga
w swój rydwan nawet tak stare i oryginalne

cywilizacje, jak japoska. Ale i tu widzie si
daje ciekawe zjawisko, mówic nieco paradok-

salnie—oryginalno w naladownictwie.

Kiedy si raz jaki prd ustali i niejako

zogniskuje, bije z niego ródo twórczoci nieraz

nigdy nie wysychajce—jak grecka sztuka, nauka

i literatura. S to soca cywilizacyjne, jak s
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planety, satelity planet, piercienie Saturna, ko-

mety, aerolity, jak sawa wojenna Macedonji,

lub deszcz meteorytów sztuki i nauki Arabów

na pówyspie pirenejskim. Od IX wieku przed

Chrystusem przeistacza si „sia fatalna" „Iliady"

i „Odyssei" w „Eneid" w I-ym w. przed Chry-

stusem, w „Jerozolim Wyzwolon" Toruata

Tassa w w. XVI, v/ „Pana Tadeusza" i „Ogniem

i Mieczem" w w. XIX. Dramat grecki V wieku

przed Chrystusem promienieje u nas w XVI w.

w Kochanowskim, w pseudoklasykach francuskich

XVII w. i wtórnych odbitkach, w kopiach z ko-

pij u nas i na Zachodzie, w dramatach Schillera

i Goethego, potem Krasiskiego i iunych. O ile

u tych ostatnich autorów mamy twórcze przeo-

braenie, niejako zromantyzowanie lub zmoder-

nizowanie klasycyzmu greckiego, o tyle w pisa-

rzach francuskich XVII w. mamy przykad po-

niekd mechanicznego naladownictwa, a w ich

naladowcach naladowanie naladowania, lub

naladov/anie wtórne. Ciekaw w tym wzgldzie

jest suggestja naladowcza, która usuna na

dugo z widowni bogatsze samoistne dziea Cal-

deronów i Szekspirów, nawet w ich krajach ro-

dzinnych.

Co si tyczy stopnia samoistnoi genju-

szów, to okreli go mona tylko w przyblieniu.

Co raz to nowy zjawia si przyczynek, obrywa-
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jacy listek po listku z ich laurów. Najprawdo-

podobniej za najbardziej samoistnych uzna
bymy mogli Homera, Szekspira, Dantego, By-

rona, Goethego, Schillera, Kopernika, Rousseau'a,

Hegla, Platona, Tostoja, Dostojewskiego, Bau-

<ielaire'a. Inni, jak Mickiewicz, Sowacki, Krasi-

ski dopiero po przedarciu si przez gszcze na-

ladownictwa stanli na swoim wasnym gruncie.

U wielu poetów dopiero nieraz duga droga na-

ladowania prowadzi do wydobycia na jaw wa-
snej twórczoci. Nieraz bardzo trudno okreli,

czy bez tej drogi wydobyliby swój kruszec, czy

zaszkodzili jego blaskowi i czystoci, czy —
pomogli. Bez wtpienia Byron, Swedenborg,

De Vigny, Dante, Szekspir rozskrzydlili wyobra-

ni Sowackiego, ale ona i wasnym pdem
stanaby na tych wyynach, jak przy pomocy
obcej, moga to uczyni „Króla-Ducha" „dusza

ak bogata i taka rzdzicielka koci", która

„echem duchowego wiata" mówia od siebie.

Mickiewicz i bez „Iliady", „Odyssei", „Her-

ma na i Dorotei" byby wydoby z siebie to so-

neczne morze radoci ycia, huczce w „Panu

Ta deuszu", Kordjan móg si narodzi i bez

Konrada Wallenroda, Irydjona i Manfreda. Iry-

djo n móg powsta bez Hamleta, Derwid bez

króla Leara, Zagoba bez Falstafa, Poszowski

bez Werthera i Ren. Rezonerskie gadulstwo
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i le stosowana erudycja raczej pamiciowa, ni
gitka i wiadoma, obnia niejedn wielko^
aby na tern jej obnieniu samej si podwyszy.

Niejeden taki krytyk nie chwyta syntezy

podobiestwa, ale czstkowe podobiestwo, któ-

re na kanwie caoci inaczej si wyda, nie wy-

czuwa ogólnego tonu postaci, czy dziea, ale

dostrzega odcienie podobiestw w sytuacjach

i frazowaniu, zapominajc, e, jak mówi Sowa-
cki, „niejednakowe ory, chocia jeden haas
czyni".

— Pan wytworzye nowy dreszcz— mówi
W. Hugo do Baudelaire'a. Przypatrzmy si tym
„nowym dreszczom", zwrotnicom duchowym^
w których „in nova fert animus". Czsto s
one chrzczone nazwiskami swoich twórców. Std
russeanizm, hegeljanizm, tostoizm, towianizm^

wolterjanizm, bajronizm. Rzecz ciekawa — dla-

czego nie — homeryzm, dantyzm, szekspiryzm,

sowacyzm?... Widocznie nie byo chci wprost

nazwania, bo ani Dante nie zlewa si z humani-

zmem woskim, ani Sowacki z tem romantyzmu

polskiego, a nawet odcina si od niego jaskra-

wymi rysami.

Gdy prd oryginalny, lub wzgldnie orygi-

nalny wnika w masy, urok jego nowoci prze-

kwita i znowu niespokojnie szuka si nowego
soca o kolorze bodaj innym... Czasem to tylka
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meteor, lampa elektryczna, niezmiernie rzadko

nowa gwiazda, nowe soce powiksza ich ilo
na mapie nieba ziemskiego. Przychodzi nowa
tre lub nowa forma. Zjawia si dramat w V wieku

w Grecji, lub sonet w wieku XVI, kto wprowa-

dza pierwszy ydów do literatury, jak u nas

Niemcewicz, lud — jak romantycy, lub kwestj

socjaln, jak Krasiski w ^Nieboskiej". Czasem

prd poprzedni pynie razem z drugim, mocuj
si, jak dwa wichry w „Panu Tadeuszu**, aby

ustpi „wichrowi trzeciemu". Prd poprzedni

pobity, bywa wyzyskany, wcielony przez zwy-

cizc, lub odrzucony, podeptany, wzgardzony,

czasem prd poprzedni, zanim ustpi, do du-

go jeszcze zabarwia nastpny, np. pseudoklasy-

cyzm, któremu ulega tak wielki nawet romantyk,

jak Mickiewicz.

Tylko najbystrzejsza analiza, najczulsze

soczewki metodologiczne wraz z ogóln zdolno-

ci wczuwania si, okreli mog skad chemi-

czny prdów literackich, estetycznych i kultu-

jalnych, ich reakcje, nawarstwowienia i przeo-

braenia. Ju wykryto, e pogaski platonizm

,,Reczypospolitej" tkwi w „De civitate Dei"

w. Augustyna i „Utopji" Morusa. Ju wiemy,

e prastara nauka hinduska o reinkarnacji tkwi

w nowoytnym europejskim spirytyzmie. A ile

jeszcze tych przeobrae ,,mutatas corpore for-
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mas" nie wykryto, lub przedstawiono faszywie!

Nieraz pierwiastkowa idea zostaje przerobiona,

przeobraona, czasem—tylko przefarbowana, lub

dopeniona. Czasem—wkad, dodatek nader ni-

ky przy sztucznem rozdymaniu wagi i stopnia

nowoci, ale bywa i przeistoczenie rdzenia idei,

lub jej formy zasadniczej, czasem—tylko oparcie

si lekkie, czasem—potrcenie, czasem cakowite

cienie, albo na starym fundamencie — nowa

budowa...

I pyn nurty przez dziejowe oyska, pyn
przez wieki, cz si, pyn razem, rozdzielaj

si, róniczkuj, zapadaj pod ziemi, z rzek

powstaj jeziora, z strumyków rzeki, coraz wik-

sze i ton w oceanie ogólnym cywilizacji ludzkiej.

Coraz kto „nowoci potrzsa kwiatem", który

prdko widnie i nowe sypi si kwiaty. Ludz-

ko w naladownictwie ma zarówno probierz

i dowód swojej nieudolnoci, lenistwa dociowe-

wego, wyjaowienia, lub znuenia, to znowu —
si twórcz, a raczej odtwórcz i wspótwórcz.

Tak jest — wspótwórczo z Grekami innycli

narodów aryjskich, Kocianowskiego z Dawi-

dem w „Psalmaci", Sowackiego z Calderonem

w „Ksiciu Niezomnym". W tej osmozie wpy-
wów odgadnicie rónic rasowycti, zabarwie

lokalnycli i epokowyci, nowego otoczenia, no-

wycli przeobrae twórczych, nowych ugrupowa
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pomysów, sytuacyj, muzyki stylu — jest nieraz

trudne nawet dla fachowego krytyka. Có mówi
o mniej wyrobionych w krytyce? Ci powtarzaj

np.—Sowacki naladowa Goszczyskiego, Mal-

czewskiego, Zaleskiego, Mickiewicza, Dantego^

Szekspira, De Vigny, Lamennais'ego i t. p.

A gdzie bdzie wtedy wielki Sowacki? Czy
nie przeciw niemu wzraca si ostrze jego wa-
snego powiedzenia: — Pawiem narodów bya
i papug? — Jake inaczej bdzie wyglda So-
wacki, jeeli przypomnimy sobie sowa Yoltai-

re'a:— Wszyscy my bralimy ogie od jednych,

aby go poda innym. — Jak wyranie inn jest

Mickiewicza indywidualno a Sowackiego w ury-

wku, odtwarzajcym cig dalszy „Pana Tadeu-

sza^ — Manfreda a Kordjana, Eloe de Yigny

a „Anhellego", Cordelii a Lilii Wenedy... Jak to

wszystko w kwietnym czasie indywidualnoci

autora „Beniowskiego" odbija si bdzie i k-
pa si w gorcym jego duszy kolorycie, jak

w morzu odrbnej oryginalnoci. Wszyscy trzej

nasi wieszcze wyrastaj z innego podoa dzie-

jowego. Mickiewicz—z Rejów, Kochanowskich,

Szymonowiczów, Sowacki—z Morsztynów, Kra-

siski — z Kochowskich i Starowolskich. Nikt

tamtym, niejako korzeniom, nie przyzna stopnia

wikszej oryginalnoci, ale raczej uprzedzenie

w czasie. Uzalenianie Mickiewicza od Zabo-
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ckiego, Niemcewicza prowadzi do absurdu, ba
ci — to ruda, a ten czysty kruszec, tamci —
skad, materja, a ten — przeistoczenie do grun-

tu, nasycenie wasnym ogniem.

O ile trudnem jest zbadanie stopnia przeo-

braenia tematu, lub udoskonalenia formy, ro-

dzaju literackiego, o tyle trudniej — gdy jedna

forma przeobraa si w inn, np. ba lub no-

wela — w dramat. Trudnem jest równie spo-

strzedz migracj typów i cliarakterów z jednej

literatury do innej — chyba na szerokiej podsta-

wie psyciologji narodów. Jeszcze trudniej zba-

da stopie wpywu malarstwa na poezj, archi-

tektury na rzeb, lub odwrotnie, poezji na mu-

zyk i t. p. „mikstury" wpywów—jak dawniej

u nas mówiono w znaczeniu mieszaniny. Tu
tylko esteta w stylu Odrodzenia, syntetyk róno-

stronny lub niesychanie bystry dzisiejszy anali-

tyk orjentowa si moe, estetyk i uczony, o ile

zwaszcza chodzi o wpyw np. matematyki na

literatur, jak u Spinozy, Pascala, pseudoklasy-

ków francuskich. „Któ zbada puszcz przepastne

krainy?" woamy wtedy z wieszczem. O ile sub-

telny czytelnik cum grano salis rozrónia te

skale wpywów, w samym sowie naladowanie

—

widzi mnóstwo drgnie, wibracji, i cieniowa

rónorodnych, dla których nawet czasem nazwy

niema, o tyle mniej wyrobiony tonie w powodzi

„z duchowych wntrz". 16
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powierzchownych, domniemanych, grubych ry-

sów naladownictwa. Wiele podrczników histo-

rji literatury, krytyk i rozpraw wskazuje na te

grube linje naladowan tam, gdzie si kryje

wspódwik, sympatja estetyczna, potrcenie,

pokrewiestwo temperamentu, stylu, upodoba,
„zakwitanie kwiatów we wszystkich ogrodach,

gdy nastaje czas kwitnienia", jak mówi Maeter-

linck. Takie podrczniki i krytyki s równie

szkodliwe, jak chwalcze i apoteozujce twórczo
tam, gdzie jest tylko naladownictwo. Oba ro-

dzaje faszuj dzieje. Jeden obnia zaufanie we
wasn si kulturaln, drugi prowadzi do fana-

tycznej samoadmiracji. U obcych, zwaszcza

wrogów, pierwszy rodzaj wywoa moe pogard
i niech do literatury ech, odbitek i kopij, dru-

gi ironj z powodu samochwalstwa. U swoich

—

apoteoza prowadzi do ciasnego ograniczenia si
tylko rodzim literatur, hyperkrytycyzm, faszy-

wy krytycyzm, obniajcy jej samoistno, prze-

ciwnie, prowadzi moe do wycznego zatopienia

si w literaturach obcych, jako domniemalnie

jedynie twórczych i oryginalnych.

Dla przyjcia jakiej idei potrzebnem jest

pewne przygotowanie, usposobienie, nastrój epo-

ki, wyraajcy si jeeli nie teoretycznie, to przy-

najmniej praktycznie. Teorja wtedy przyjmuje si
na tym gruncie bujnie i wywouje mnóstwo na-
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ladowców i czcicieli. Spoeczestwo francuskie

XVIII wieku byo nawskro zmaterializowane,

dlatego te ziarno filozofji angielskiej Lockego

atwo si w niem przyjo i znalazo mnóstwo

zdolnycli kontynuatorów, lub popularyzatorów,

jak Condillac, Hnlvetius i inni. Idea, lub syste-

mat filzoficzny w rozmaitych epokaci i spoe-

czestwach w swej ewolucji przybiera rónorodne

ksztaty, coraz realniejsze i bardziej okrelone.

Panteizm w Indjach istnia w marzycielskiej ra-

czej, ni filozoficznej formie. Lepiej ju formu-

owaa t ide Grecja, potem redniowieczna

Europa, a nakoniec ksztat jasno okrelone-

go systematu przybiera w nowszych czasach;

formuuje go Spinoza, wykoczaj: Schelling

i Hegel.

Jaki cile i jasno wyraony systemat

i w ksztatach swoich wykoczony, czasem bar-

dzo dugo pozostaje niewzruszony, jako funda-

ment, lub nawet gówna tre innych budowli,

na nim si wzorujcych. Prawo rzymskie tkwi

w prawodawstwie wszystkich ludów europejskich

od praw tak zwanych leges barbarum Fran-

ków, Gatów, a do kodeksu Napoleona. Czasem

znowu nastpuje zlew dwu nawet odmiennnych,

co do ducha i formy prdów, wytwarzajcy no-

wy kierunek. W czasach Odrodzenia sztuka ro-

mantyczno-chrzecijaska zlewa si z formami
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sztuki czasów Peryklesa niemal organicznie.

Nowy kierunek poezji, sprzeczny z duchem po-

przedniego, moe mu ulega w formie. Grecka

poezja w rednich wiekach, cho sabo, oddzia-

ywa jednak na chrzecijasko-kocieln w for-

mie. Czasem nowy kierunek ulega poprzedniemu

i w treci. Nawet tak samoistna poezja roman-

tyczno-rycerska bierze wiele tematów z Rzymu
i Grecji. Czasem mamy widok wdrówek i chao-

tycznego mieszania si tematów i form. Czsto

cae cykle wdruj i udzielaj si narodom s-
siednim, lub pokrewnym usposobieniem i ras,

jak w romantyczno-rycerskiej poezji cykle o Cy-

dzie, królu Arturze, w. Gralu...

Wszystko to s ju oczywicie zbadane

i niezbicie dowiedzione pojcia, widne nawet

w silnych modyfikacjach kolorów, konturów,

treci. S jednak obrocy oryginalnoci i nie-

zalenoci wielu prdów i kierunków. Twierdz

e przeciw naladownictwu przemawia rónoro-

dno objawów w rónych dziedzinach i przeo-

braeniach ludzkoci, która dzisiaj jest prawie

zupenie inn, ni przed wiekami, e ludzko
mnóstwo ma form instytucyj, odmienno bu-

dowy spoecznej, rodziny, wasnoci, urzdze
kuluralnych, taca, zabawy, ycia towarzyskiego.

A jednak i tu ile wspólnego. Hieratyzm du-

chowiestwa wszdzie niemal jednaki, wadza
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i ksztatowanie si jej, wiele form spoecznych,

politycznyci, pozornie odmiennyci, jest nala-

dowanyci, lub wspólnie wynalezionych. W tern

narzucaniu form i zasady ycia tkwi naturalnie

prawo siy i przewagi dochowej jednostki nad

jednostk, warstwy nad warstw, narodu nad

narodem.

Mody, tryb ycia zwykle narzucane s
przez wysze warstwy niszym, odwrotnie za—
rzadziej i w mniejszym stopniu. Wyej kultu-

ralne, lub bardziej inwencyjne narody narzucaj

obyczaje, lub prdy umysowe innym. Francja

narzuca mody, Niemcy — systemy filozoficzne.

Najbardziej samoistnym narodem byli Grecy.

Grecja rozwijaa i ksztacia wszystko tak samo-

dzielnie, e nie czu prawie zwizku jej cywi-

lizacji ze Wschodem. Z wyjtkiem Greków

wszystkie inne narody staroytne i nowoytne
tem wyej stany, im wicej na nie obcych

dziaao wpywów. Francja naladowaa wszystkie

niemal narody staroytne i nowoytne: Greków

i Rzymian, Hiszpanów, Wochów, Anglików,

Niemców, a nawet pod wzgldem spoecznym

i pastwowym—Stany Zjednoczone. Odgradzaj

si od innych najbardziej ydzi, Turcy, Chi-
czycy, a w pewnych epokach i inne narody.

W XVI wieku Wosi nie ulegaj adnym wpy-
wom wspóczesnym i nazywaj wszystkie zaal-



246

pejskie narody barbarzycami. Polacy w kra-
cowym upadku rw stosunki umysowe z Euro-

p w w. XVII. W naladowaniu jednych naro-

dów przez drugie nawet silne rónice rasowe

i wyznaniowe nie kad tamy. Arabowie wiele

przejmuj podczas pobytu swego na pówyspie

pirenejskim od chrzecijan, nawet przedtem za-

sadnicza ich ksiga Koran wyrasta na tle chry-

stjanizmu. Odwrotnie i chrzecijanie bardzo

wiele zawdziczaj Arabom w poezji trubadu-

rów, naukach przyrodniczych i matematycznych.

Tylko narody dzikie do czasu nie ulegaj wpy-
wom, inne s w nieustannej endosmozie. Ludy

nie umiejce naladowa, wciela si w pewne

systematy cywilizacyjne, znikaj, naprzykad

Hunnowie, Awarowie, w czci Tatarzy. Przykad

kracowej odrbnoci stanowi Cyganie.

Pozornie wyczni w swej cywilizacji ydzi
przejmuj z czasem nawet jzyk u Aramejczy-

ków i Chaldejczyków. Ich „Kabaa" zwaszcza

dogmatyczna pena jest poj, czerpanych u ró-

nych ludów Wschodu: Chaldejczyków, Asyryj-

czyków i Persów. W epoce aleksandryjskiej

ydzi ulegaj greckiej cywilizacji. W chrzeci-

jaskiej Europie jzyk ich nasika pierwiastka-

mi wszystkich ludów, z którymi i u których

.yj, a w kocu zlewaj si z kultur europej-

sk, wydajc kwiat cywilizacji w postaci Spi-
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nozy, bdcego upostaciowaniem filozofizmil

europejskiego w XVII w., Hejnego — sceptycy-

zmu XIX w., Lassalla, Marksa — socjalizmu

i rewolucjonizmu. Wracajc do rdzenia misty-

cyzmu ydowskiego—„Kabay", doda musimy^

e pierwsze jej zasady zrodziy si podczas nie-

woli babiloskiej, pod wpywem poj Wschodu,

a szczególniej opierajc si na dualizmie Zoro-

astra, póniej za ksztacia si w szkoaci filo-

zoficznych Aleksandrji i zaczerpna wiele z sy-

stemarów Pitagoresa i Platona, miaa wiele

wspólnego z gnostycyzmem i neoplatonizmem.

Oryginalni do w twórczoci religijnej Hebraj-

czycy w architekturze przejmuj styl z Fenicji

i Hellady. W tym wzgldzie panowanie Heroda

wieci blaskiem poyczanym. W przemyle ar-

tystycznym Izraelici naladowali Egipcjan.

Równie, pomimo silnego wpywu na Euro-

p, Arabowie przedstawiaj typ wybitnie nala-

dowczy, religja ich opara si na religjach Ba-

bilonu i Syrji, sztuk przejli z Chaldei. Maho-

metanizm powsta z judaizmu i chrystjanizmu,

nawet wietne swoje przyrodnicze odkrycia na

pówyspie pirenejskm Arabowie zawdziczaj
Grekom. Obok chaldejskiej i perska sztuka jest

mistrzyni sztuki arabskiej. Przeznaczeniem Ara-

bów nie bya tyle twórczo i inwencyjno, ile

rozsiewanie nabytków i zdobyczy obcych. Jesz*
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cze mniej twórcz jest Turcja, której cywilizacja

jest w wikszej czci parafraz arabskiej. Cza-

sem niektóre rodzaje nauk u rónych narodów

powstaj samorzutnie. Niezalenie rozwina si
gramatyka u Indów, Arabów i Greków. Nieza-

lenie równie rozwina si astronomia u Indów

i Egipcjan. Rozwój tej nauki przeszed do Grecji

i znowu za czasów podboju Aleksandra Wielkie-

go zakwit w Indjach. Od Greków przeszed do

Arabów. Przejcie nieraz wywouje uzurpacj,

czasem moe bezwiedn, lub w swoicli nastp-

stwaci, kiedy lady twórczoci zatarte, korzysta-

j naladowcy. Mitologja Greków ma terminy

najczciej rzymskie. System dziesitny cyfr,

przejty przez Arabów u Indów, tym pierwszym

jest przypisany. Bywaj wypadki, e ucznio-

wie staj si nauczycielami mistrzów. Gdy
w Xlii wieku astronomia upada w Indjacli,

uczeni indyjscy przejmowali pogldy u Arabów,

szczególnie w nauce o konstelacji gwiazd. Na
tej wymianie idei róne narody zobopólnie ko-

rzystaj. Brak wymiany idei jest grony w na-

stpstwach. Sztuka i literatura Egiptu i Chin

wskutek tego wpady w oscho, zesztywnienie

i konwencjonalno. Skdind zetknicie si
z wysz form ycia lub sztuki czasem gasi

nisze. Ostateczny cios sztuce egipskiej zadao

zetknicie si jej z Grecj. Podbój polityczny
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Sprzyja endosmozie form i treci ycia i sztuki.

Nieraz podbici bior gór nad swoimi zaborca-

mi moralnie i duchowo. W ten sposób Grecy

podbili Rzymian, a ci ostatni Germanów. Bywa
i odwrotnie. Z chwil, w której Assyrja zdobya
przewag polityczn i w której jej sztuka za-

cza si silniej ksztatowa, pochona ona

sztuk Babilonu, na której si wyksztacia i ta

ostatnia zesza ju wtedy do roli podrzdnej.

Kady naród w pewnych gaziach cywilizacji,

nie majc wasnej twórczoci, naladuje innych,

nieraz dopóty, dopóki nie zjawi si na tle na-

ladownictwa wasna twórczo, jak np. roman-

tyzm polski po roku 1831, kiedy po hodowaniu
zwaszcza angielskiemu i niemieckiemu roman-

tyzmowi stan na wasnym narodowym gruncie.

Nieraz i wtedy wasna twórczo, walczc z na-

ladownictwem obcem, nie moe si od niego

zupenie wyzwoli, jak to równie bywao w ro-

mantyzmie polskim nawet po roku 1831.

A teraz — ródo twórczoci— genjusz, czy

jest tylko kropl, która przepenia dzban, jak

go okrela Bourdeau w studjum „Historja i hi-

storycy", czy jest tylko silniejszym od talentów

zwrotnym impulsem w dziejowym pochodzie,

czy jest czem bodaj naoprzyrodzonym, nieobli-

czalnem — jak chc inni, mówic, e nie byby
to nawet genjusz, gdyby by obliczalnym i e
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nawet najlepsze naukowe metody s bezsilne

w odkrywaniu samej istoty genjusza. Ten ostat-

ni zarzut nawet Taine'owi stawia Saint-Beuve,

twierdzc, e nie udao mu si doj do rze-

czy najwaniejszej, do samej iskry genjusza, nie

pokazuje go nam w swej analizie, ale tylko

bacznie rozwija przed naszemi oczami oddzielne

wókna tej materji, tego organizmu, gdzie gra

i byszczy rónemi farbami ta dusza, to ycie,

ta iskra, która jest genjalnoci. Pesymistycz-

nie na oryginalno i genjalno zapatruje si

Ochorowicz w dziele pod tytuem „O twórczo-

ci poetyckiej".

— Najwicej treci — twierdzi ten autor—
dostarczaj poetom ksiki przeczytane. One to

wprowadzaj modzieca w t atmosfer ducio-

w, której poeta, czy chce, czy nie clice, musi

by wyrazem, zarówno w ulegoci, jak w opo-

zycji. Mierne talenty pod ich wpywem staj

si wprost naladowcami — wysze zbogacaj
tylko tre wasnej fantazji. Ale myliby si,

ktoby sdzi, e genjusz przynajmniej wolnym
jest od naladownictwa, a nawet od prostych

plagjatów. Ludzie, których my dzi uwaamy
za jednostki wyjtkowe, za ycia nie przedsta-

wiali si tak odrbnie, mieli oni cay orszak

wspóczesnych talentów, których kosztem wy-

roli, z którymi nieraz bardzo wiele mieli ra-
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chunków. Tylko, e my o tamtych zapominamy,

a tych ponad to powszednie wynosimy. Dowo-
wody naladownictwa znale mona w kadej
historji literatury, zestawiajcej prace poetów.

Ale dla nas najciekawsze s te drobne, a mi-

mowolne plagjaty i przeróbki, które poeta po-

penia musi—w zdaniach, porównaniach i zwro-

tach, a które oczywicie tem mniej s widoczne^

im wikszy talent mamy przed sob. U poetów

pierwszorzdnych nie ra one tak, jak u auto-

rów redniej zdolnoci.

W naladowaniu jest mnóstwo form i ro-

dzajów. Jedni bior zewntrzn szat, styl, jzyk,

kompozycj, sposób obrobienia, niejako muzyk
przedmiotu, lub ledwo dajce si odczuwa dla

innych tchnienie, emanacj, inni bior tre lub

cz jej, pomys, faktur, przerabiajc, modelu-

jc, dodajc, upikszajc, parafrazujc. Jedni

czyni to jawnie, wymieniajc, gdzie lub czem

si koczy przejcie, a zaczyna wasna twór-

czo. Inni kryj si z tem mniej lub wicej

zrcznie. Jeeli nawet przyzna si genjusz i ory-

ginalno, to tylko chyba nielicznym jednostkom,

o których si mówi, e stworzyli swoj epok^
którzy zastali niemal bezwzgldne ciemnoci
a wnieli nieoczekiwane wiato, które dugo
razi, zadziwia wspóczesnych i potomnych, jak

np. Kopernik w astronomji. Wielu osobników,
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dla których tytu talentu jest zamay, a którzy

otrzymali godno genjusza cho nie pierwszego

stopnia, czy klasy, w swej twórczoci potrzebu-

j oparcia, odbicia si od podstaw tych, którzy

niejako umiej pracowa w próni, rzuca si
miao w nowe, nieznane krainy, zamiowani

tylko w czem odmiennem od tego, co zastali,

którzy chc wasne bodaj „senne królestwo po-

siada", jak mówi Sowacki, lub s „cudzoziem-

cami na tym wiecie", jak mówi Byron, dopóki

go nie podbij i wasnej w nim nie zao oj-

czyzny.

Szczególnie w literaturze bywaj przykady

wtórnego naladownictwa, echa ech, jak przej-

mowanie przez róne narody greckiej kultury

przez parafraz, pryzmat i zabarwienie rzymskie

lub francuskie w epoce pseudoklasycyzmu. We
wtórnam lub wielokrotnem naladownictwie zda-

rzy si moe, e trzeci autor bierze od drugie-

go naladowcy wicej, ni z pierwowzoru, cza-

sem za zdarzy si moe, e przez pryzmat

naladowczy dostaje si pierwotna tre w wi-
kszej iloci, ale zabarwiona wtórnem wielokrot-

nem naladownictwem. Rozpoznanie, rozgrani-

czenie demarkacyjne rónych autorów w tym

zlewie rónych rzek i strumieni, w tych odpy-

wach i dopywach, wtrtach, przeobraeniach

i modernizowaniu jest nader trudne nieraz i dla
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specjalistów-krytyków i wywouje liczne spro-

stowania, polemiki, umniejszenia czci i rang

rónych autorów w rónych epokach. Zachodzi

tu niemal taka trudno, jak gdyby malowano

i przemalowywano jeden i ten sam obraz w ró-

nych epokach i niepodobna ju oddzieli farb,

zdj kolejne nawarstwowienie. Zreszt w lite-

raturze olbrzymia erudycja, genjalne ostrowidz*

two i umiejtno wczucia si w odrbne indy-

widualnoci moe dokona nowych uwartocio-

wan na podstawie drobnowidzowej wprost spra-

wiedliwoci. Czasem przychodz tacy wielcy

sdziowie, którzy zamiast naladownictwa widz
wspóln niezalen indywidualno, którzy po-

trafi zerwa wiele warstw i dosta si do tonu

zasadniczego indywidualnoci autorskiej, których

ucho wyczuwa odmian odcieni wszelkich tam,

gdzie inni sysz tosamo, którzy odmierzy

potrafi domieszki w stylu, barwie jzykowej^

tonie, nawet wprost minimalne.

Zdarza si czasem dziwne zjawisko, e
ganjusz naladuje talent, jak np. Sowacki —
Goszczyskiego i Zaleskiego. Nieraz jaki autor

naladuje zrazu innych, przechodzi do wasnej

twórczoci, zatraca j na czas pewien, znowu

naladuje, a potem znowu tworzy. Czasem

przeobraa tylko styl i form, czasem bierze od

drugiego jedn tylko posta do swego utworu,
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np. Eloe Sowackiego i De Vigny, czasem —
scen lub sytuacj, czasem akt, rozdzia, cza-

sem — jeden szczegó, jedno dosadne lub zr-

czne wyraenie. Czasem posta, typ przeobraa

si na tle odmiennego temperamentu naladow-

cy, innej epoki i rasy, czasem przeprowadzony

jest przez odmienne sytuacje, wskutek czego

wydaje si innym.

Trudno jest okreli emanacj twórcy,

zwaszcza wtedy, gdy prócz dzie wpywa on

przez ycie, przykad, rozmowy i obcowanie,

jak Mickiewicz na mniejszych lub wikszych
romantyków, lub kiedy dziaacz nie zostawia

dzie, tylko pisz inni o nim wspomnienia lub

zapisuj po pewnym czasie jego maksymy, zda-

nia i biesiady—jak: Sokrates, Grzegorz z Sanoka

i inni. Równie trudnem jest zadanie, gdy pro-

zaik wpywa na poet lub odwrotnie, np. wpyw
filozofów i krytyków niemieckich na naszych ro-

mantyków, lub Boehme, Towianskiego, Rousseau

na tych ostatnich, albo wpyw „Iliady i Odyssei"

na" „Ogniem i mieczem" Sienkiewicza, „Pana

Tadeusza" na niektóre powieci, jak „Nad Nie-

mnem Orzeszkowej. Nie atwem jest równie
zadanie przeledzenia wpywu dziaaczy wielkich

na poezj wspóczesn, np. Napoleona, wpyw
filozofów na polityków, polityków na poetów,

skrzyowania si i endosmozy prdów i kierun-
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ków spoecznych, artystycznych, religijnych, np.

rewolucja francuska a Napoleon, chrystjanizm

a poezja romantyczna, rewolucyjna teorja lub

praktyka a poezja rewolucyjna.

Tak wic pyn róne oyska twórczoci

ludzkiej, splatajc si z naladownictwem, po-

gbieniem, dopenieniem, przeobraeniem w swej

dalszej ewolucji. Umiejtne wyzyskanie przeszo-

ci lub wspóczesnoci nikomu ujmy, przeciwnie

zaszczyt przynie tylko moe. Ten tylko, kto

niema zupenie twórczoci, nawet dobrze nala-

dowa nie umie. Co moe z pozoru by fa-
szem od siebie, ni Couvier i Darwin, a tym-

czasem sam Darvin mówi, e udao mu si
prowadzi cig dalszy zaoe Couviera. Ge-

njusz opiera si nie tylko na innych, ale i na

igbiach tradycji. Numeny Kanta wypywaj
z monad Leibnitza i idei Platona. Kady z ge-

njuszów jest ojcem rodu, który naladuje jego

gusty, namitnoci i idee i toczy walk o dalsze

eh zwycistwa. Czy nie mamy synów i spad-

kobierców Voltaire'a i Rousseau'a, Mickiewicza

i Sowackiego? Skoro tylko wielki czowiek

zdefiniowa jak tez, zbiera pod swój sztandar

tych, którzy skrycie i napó wiadomie ciyli
do jego idei. Promotorowie niejasno, w grub-

szych zarysach szkicuj te idee, które w peni
przedstawi dopiero genjusz. Ten ostatni, jak
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gdyby skupia tylko, poprawia, ogniskuje pierw-

szych, ale zarazem z nich, jak rzeka ze stru-

mieni, wyrasta, z nich czerpie moc i ycie.

Nawet najbardziej indywidualne i oryginalne

jednostki zaczynaj zwykle od naladowania
jakiego wzoru. Fetis zauway ten fakt u naj-

bardziej utalentowanych i genjalnych muzyków:
„Dopóki — mówi — wasne dowiadczenie nie-

nabyte, rozpoczynajcy genjusz musi oprze si
na dowiadczeniu jakiego mistrza, co i uczyni
Mozart, wziwszy sobie za wzór w swoich pierw-

szych kompozycjach Emanuela Bacha, a dla mu-
zyki dramatycznej Hassego".

Wszyscy wielcy mistrze byli zrazu tylko

posusznymi uczniami swoich mistrzów. Uwal-
niali si z pod ich wpywu tylko wtedy, gdy
owadnwszy technik, mieli mono wypowia-
dania wasnych ideaów. Mistrz czasem bywa
zgoa innego typu, ni ucze. Tacyt zacz od

naladowania Cycerona, Arystoteles — Platona,

Pascal — Montaigne'a, Kant — Hume'a. „Za.

pomoc rónych sposobów i rodków, genjusz

rozpatruje i ocenia wspóczesne idee, okrela

ich zasad, odczuwa ich braki i podpatruje, co

trzeba jeszcze do nich doda, aby je uczyni

jeszcze trwalszemi"—mówi Henryk Joli w ,Psy-

chologji wielkich ludzi". Genjusz trudzi si dla

przyszoci wskutek tego, e trudzi si nad za-
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daniami teraniejszoci za pomoc rozumu, wy-

robionego na tern, co jest najlepszego w prze-

szoci. Okrela to Goethe sowami: „Naley-

bacznie studjowa wielkich ludzi przeszoci".

Kada wielka teorja rodzi inne teorje, nawet

pewna prawda nader podrzdnego znaczenia

staje si z czasem gównym rdzeniem póniej-

szego wynalazku.

„Odkrycia i wynalazki — mówi Laplace—
polegaj na zblieniu idei, które byy skonne

do wzajemnej asocjacji, ale do czasu znajdoway

si w odosobnieniu". Kady talent, czy genjusz

dobiera sobie wedug indywidualnych waciwo-
ci form, czy materja, to samo wykonane przez

innego w rzebie, odtwarza w muzyce, czy poezji.

Odlege dziedziny, róne stosunki wpywaj wza-

jemnie na siebie. Estetyczna harmonja grecka

w humanicie Koperniku odbija si dnoci
do uregulowania anarchii i bezadu v/iata, jak

sam o tem mówi we wstpie do „Obrotów cia

niebieskich".

Zbadanie wzajemnego naladownictwa mniej-

szych talentów atwiejsze, ni wielkich talentów

lub genjuszów i w tej mierze s najczstsze

omyki ogóu i krytyków. Genjusz — to twór-

czo. Tworzy, to znaczy oddawa do rozpo-

rzdzenia ludzkoci albo nowe formy idei i uczu,

albo nowe metody analizy i syntezy, albo nowe

»Z duchowych wntrz*. 17
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sposoby i rodki oddziaywania, dodajc co
nieznanego dotychczas do ogólnego cywiliza-

cyjnego dorobku ludzkoci. Dziaalno genju-

szów wydaje si wikszoci ludzi tak trudn

i nadzwyczajn, e ludzko ju od czasów sta-

roytnych upatrywaa w podobnych stanach

objaw jakiej tajemniczej, nadprzyrodzonej, albo

zgoa odrbnej siy, niepodlegej naukowej ana-

lizie, sprzecznej z ogólnemi prawidami logiki.

Niektórzy nazywaj t si intuicj, wikszo
zowie j natchnieniem. Ludwik Bourdeau w dziele

^Historja i historycy" twierdzi, e wielcy ludzie

zdaj za mas, tumy, pozornie przez nich

kierowane, same waciwie ich popychaj pdem
niepowstrzymanym. Vico mówi, e kady czo-

wiek tak zwany wielki jest stworzeniem, nie

stwórc swej epoki. Montaigne wyraa si
o swoich Essais: „Od siebie daem tylko nitk

do ich zwizania". Eschylos nazywa swoje

dramaty „odbiciem uczt homerowskich". Goethe

mówi: „Gdybym móg wyliczy dugi, które

pozacigaem u moich wielkich poprzedników

i wspóczesnych, drobna zaledwo reszta byaby
moj wasnoci". Za Yoltaire: „Prawie wszyst-

ko jest naladownictwem. Umysy najoryginal-

niejsze wzajem od siebie poyczaj".

Nawet tak potny mistrz, jak Micha Anio
Buonarotti, wprost naginajcy styl epoki do sie-
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bie, a nie zlewajcy si poniekd, jak Wit

Stwosz, ze wspóczesn sobie rzeb i archite-

ktur, w wielu razach bd zapoycza si ogól-

nie duchowo, jak u Dantego lub opiera si na

rzebie greakiej, a nawet czasem wprost kopiuje;

lak byo z kopu katedry florenckiej, która bya
wzniesiona na wzór starorzymskich budowli Fi-

lipa Bruneeschi'ego, wzór ten odtwarza Micha
Anio w kopule kocioa w. Piotra w Rzymie.

Inny arcymistrz, Kopernik, w zawrotnej potnej
swej twórczoci, w której wydaje si Minerw,
wyskakujc z gowy Jowisza, wiele zawdzicza

astronomom egipskim, greckim, arabskim i kry-

tycyzmowi humanizmu. A nawet najbardziej od-

separowani od wpywów, czy nie zawdziczaj
ksikom, jeeli nie bezporedniemu zetkniciu

si z mistrzami, albo kulturze epoki, albo tajem-

nym fluidom duchowym, które bdz i osdzaj
si w pewnych wybranych osobnikach? Spiritus

fiat ubi vult. Kant nie wychyla si z granic

Królewca, Correggio z wioski czy okolicy, ó-
kows'ki z Warszawy, Boehme zdaje si jak pajk
z siebie tylko snu ni swego mistycznego sy-

stemu, Rousseau jakgdyby bierze wiedz swoj
li tylko z uczucia oburzonego i z namitnego

ukochania ludzkoci. Ci wszyscy jednak nie byli

spadymi bolidami z innych planet o jakim od-

miennym od ziemi skadzie chemicznym, ale
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rolinami, wyrastajcemi na bujnej glebie pra-

starej cywilizacji ogólnoludzkiej. Jedni genjusze

s atwi do naladowania, inni—trudni. „Nala-
dowcy Michaa Anioa — jak mówi Klaczko —
napróno chc docign mistrza i sadz si
tylko na rysowanie ciaa w postawach wymu-
szonych, teatralnych, o ruchach nienaturalnie

a niepotrzebnie gwatownych". Nieraz prosty

i jasny genjusz jest trudny do naladowania,

np. Mickiewicz. Zoony i zawiy, nieuchwytny

Sowacki ma legjony. Niema prawie naladow-

ców Matejko, Krasiski, Byron wytwarza cae
hufce bajronistów, Hejne—hajnistów. Olbrzymi

genjusz Dantego zda si jak obelisk na pustyni,

albo potny tum gotycki, sigajcy gwiazd.

A posuchajmy, co mówi o nim wietny znawca

woskiego humanizmu. Klaczko: „Dante za pod-

staw swojego dziea bierze wierzenia rednich

wieków. Od rednich wieków poycza przedmio-

tów, typów i symbolów i pomysy swoje czerpie

nieraz ze redniowiecznych religijnych legend,

albo z ludowych rozpowszechnionych fikcyj, albo

nawet z powieci i pieni redniowiecznych tru-

badurów. Jego poemat jest par excellence epo-

pej tej epoki, której wyraa wszystkie uczucia,

wszystkie pojcia i same nawet scholastyczne

doktryny. Nie w samych tylko szczegóach i epir

zodach, ale w caoci swojej budowa ta powstaa
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Z materjaów, przygotowanych przez dugi cig
wieków z kamieni, dobytych z pierworodnych,

prostaczych jeszcze pomników katolickiej i na-

rodowej myli. Kamienie byy nieksztatne i nie-

ociosane, ale czarodziejska rk mistrza umiaa
je obrobi, wygadzi i uporzdkowa podug
wspaniaego planu".

Tak, zda si, nawskro oryginalny boski

Plato tylko pogodzi ducha praktycznoci So-

kratesowej z duchem spekulacyjnym poprzedni-

ków. W jego idei dobra widz badacze impuls,

nadany przez Sokratesa. Prawdopodobnie So-

kratesowa myl gatunków i rodzajów naprowa-

dzia Platona na myl o nieprzemiennych, nie-

widzialnych, nadziemskich ideach. Idea Platona

o sprawiedliwoci, jako prawie i obowizku
czowieka zarówno pojedynczego, jak zbiorowe-

go tkwi potem we wszystkich systamach filozo-

ficznyc, na idealizmie opartych, bd w Grecji,

bd w Rzymie.

Pojcie pikna zawdzicza Platon take
Sokratesowi, który gosi, e bogowie s niewi-

dzialni, równfe jak dusza ludzka i, e dusza

pikniejsza jest od ciaa, e bogowie kochaj

dusze pikne. Sokrates da zacztki estetyki,

rozwinite potem przez Platona. Wielki twórca

idealizmu posuwa tylko dalej postulaty pierw-

szych filozofów greckich. Równie dokadnie
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dowiedli uczeni grecyci, e oryginalno Ary-

stotelesa polega tylko na jego objektywizmie

i empiryzmie. Po Sokratesie i Platonie byo
nader trudno co nowego w spekulacji filozofi-

cznej powiedzie. Arystoteles od syntezy po-

przedników przeszed do analizy i tu zdoby

saw i wielko w empirycznem badaniu. Nie

naladowca, ale ucze Platona nawiza nici

z szeregiem poprzedników realistów od Talesa

do Demokryta. Od Platona i Sokratesa take

zaczerpn wiele, róni si tylko z nimi metod
i sposobem uycia materjau. W teorji wymowy
stoi Arystoteles na gruncie doktryny Platona^

rozwinitej w „Fedrze". Tak wic w odrbnych

prdach filozofji greckiej, idealizmie i empiry-

zmie, nawet w mistrzach i twórcach nowych

kierunków widzimy tylko nieprzerwany acuch
wicych si i wzajem opierajcych teorji i dok-

tryn. Filozoficzna oryginalno Grecji upada

pod Rzymianami. Hellenizm oscyluje midzy
chrystjanizmem, romanizmem, a orjentalizmem

i z tego tarcia wiele na nim zostaje nawarstwo-

wie. Epikureim i sceptycyzm przeszed z Gre-

cji do Rzymu, aby go rozoy i opanowa.
Nietylko literatur greck naladuj Rzymianie,

ale i styl nawet budowli zapoyczaj od Gre-

ków; rónica zachodzia najczciej tylko w ró-

nicy materjau, lub sposobie jego uycia. Ju
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pierwszy pisarz rzymski Livius Adronicus by
wyksztacony na wzorach greckich, przerabia

tylko tragedje greckie. Noevius wzoruje si na

Arystofanesie, Quintus, Ennius, nazwany przez

Momsena pó-Grekiem, wzoruje si na Eury-

pidesie. Plaut w prologach swoich komedji

nieustannie powouje si na swoje greckie pier-

wowzory, dzi zaginione: Filomena, Difilosa^

Menandra, Epicharma. Plaut naladowca tworzy

znowu licznych naladowców w postaci Moliere'a,

Regnard'a, Addisona, a nawet Szekspira. Bardziej

jeszcze niewolniczym wychowancem Grecji by
Terrencjusz. Wogóle poezje i literatura rzymska,

to kwiat egzotyczny, przeszczepiony z Grecji.

Nie tylko filozofja, ale historja i retoryka okresu

zotego opiera si na wzorach greckich. Z poe-

etów Huracy opiera si na Safonie, Anakreoncie

i Pindarze—Catullus na Safonie i Anakreoncie

—

Lukrecjusz to Grek-epikurejczyk. Wergilusz —
idyllik wyrasta na Teokrycie. „Eneida'^ — to

parafraza, lub dalszy cig „Ujady i Odyssei"

Fedr zawdzicza niemal wszystko Ezopowi. Ho-

racy to Grek-epikurejczyk, jak i Ovidjusz, pa-

rafrazujcy w „Metamorfozach'^ mity greckie.

Z mówców wielki Cycero— to ucze Greków

—

Hormagorasa, Demetrjusza, korzysta przytem

z teoryj Arystotelesa.
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Przewanie naladowcza jest i francuska

literatura.—Wolter—jak mówi Lanson w piknej
o nim monografji—pracuje we wczesnej modo-
:ci nad Edypem, chcc, jak sapi wyraa si,

ulepszy „szkic" Sofoklesa. Klasyczne jego

przywizanie do mistrzów XVII wieku nie zwi-
zao go z ich niemiaym sposobem mylenia
zachwyca si Montaigne'em, wychodzi poza

punkt widzenia wolnej myli XVI w. za wzorem
Bayle'a, Fontenella, Fenelona, La Motte^a. Ulega

potem angielskiej cywilizacji, która wpyna na

duchow dojrzao Woltera, uzbroia go i pod-

niecia. Ulega tym wpywom w obcowaniu

z najsawniejszymi pisarzami Anglji: Edwarda

Younga, Gay'a, Berkeley'a, Popego, Sfifta. Me-

tody dowodzenia zapoycza od deistów angiel-

skich. Jako poeta w „Henryadzie" naladuje

Wergiljusza i Tassa, w innych utwordch — Ario-

sta. W „Tankredzie" naladuje tego ostatniego

nawet przez pryzmat naladujcej Ariosta pani

de Fontaine. Najbardziej oryginalnym by Wol-

ter w historji. Po Bossue'cie historj naleao
dopiero stworzy, po Wolterze trzeba j byo
tylko doskonali. W swoich opowieciach, dja-

logach gromadzi wszystkie pierwiastki opowieci

wschodniej, francuskiej, czy angielskiej. Bierze

z „Telemaka" i z „Podróy Guliwera" i z „Ty-

sica i jednej nocy", z Bocaccia, Sfifta, z opo-
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wieci perskich i chiskich. Nawet w swej egze-

gezie biblijnej i krytyce pocztków chrzeci-

jastwa informowa si u Bayle'go i Spinozy,

u Gaulmin'a i Frereta. A jednak Wolter to

wielka historyczna posta — ogromna rzeka,

wzbogacona dopywami. Zreszt wielko jego

nie tyle polega na literaturze, ile agitacji i pro-

pagandzie, ywem przejciu si wolnomyliciel-

stwem, a do fanatyzmu. Olbrzymi wpyw tego

czowieka na wiek XIX i nowe czasy daje si

objani tem tylko. By to czynnik poredni,

otrzymujcy od swoich czasów najwiksz ilo
pomysów, które im nastpnie zwraca z zarali-

w si namitnoci i kuszc potg talentu.

Wpyw ten trudniej zbada, ni wpywy Monte-

skiusza lub Rosseau'a. Wotlerjanizm nie w wy-

ranie sformuowanych doktrynach, ale w drob-

bych objawach faktów, jak deszcz skraplajcy

ziemi, daby si ustali, gdyby ustalono z na-

leyt dokadnoci stosunek zjawisk politycz-

nych i spoecznych do zjawisk moralnych i lite-

rackich. Wsik on w spoeczestwa europejskie

przez kilkanacie wyda dzie Woltera tylko

w ciga czasu od roku 1817 — 1824 w iloci

1,598,000 tomów. Obroca wolnomylicielstwa

i radykalnego liberalizmu oddziaywa jako ar-

tysta, filozof - publicysta i dziaacz spoeczny,

i wszystkie te czynniki krzyuj si nieustannie.
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oddziaywajc przez wietny jzyk i styl. A je-

dnak w Wolterze mamy tylko do czynienia z ja-k koncetracj i genjain przeróbk i przeobra-

eniem stosowanem wolnomylicielstwa i liberali-

zmu wszystkich czasów i narodów, a w szczegól-

noci Anglji i Francji. Wychodzi z niego cae
pokolenie tragików miernych we Francji, we
Woszech czerpie z niego penemi garciami

Alfieri. Wiersz jego pynny, równy i monotonny

przetrwa a do Lamartin'a. Zawdziczajc tyle

Anglji, zwraca ten jej wpyw w postaci szkoy

historycznej, któr spotykamy u Robertsona

i Gibbona. We Francji wpyw ten znajdujemy

we wszystkich lepszych pracach, które nie s
ze szkoy romantycznej. Zapoyczano od niego

metod i sposób wyraania si. Romans wolte-

rjaski jeszcze dzi uprawia Anatol France i wielu

pisarzy o stylu lekkim, uszczypliwym, jasnym,

dowcipnym. Najwikszy za wpyw Woltera by
w zakresie polemiki i pamfletu. Oprócz Anatola

France'a odnajdujemy wpyw jego i u innych

wielkich pisarzy francuskich—Flaubert' i Renan'a.

Nawet u wielu ludzi, którzy si pogodzili z ko-

cioem, pozostao niemao wolterjanizmu. Mniej-

szy oryginalnoci i talentem od Monteskiusza,

Rousseau'a, Buffon'a, Diderofa, wicej od nich

ma jednak wpywu. Na caym kontynencie

w kilku pokoleniach odnajdujemy umysy wol-
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terjaske, w Hiszpanji i Portugalji, u Niemców,
Wgrów, Polaków, Rosjan, Wochów. Widzimy
jego oddziaywanie na najwikszyci pisarzy in-

nycli narodów, na sceptycznego Wiland'a, sar-

kastycznego Byrona, ironist Heinego, który

sam siebie nazywa „niemieckim sowikiem, wy-

lgym w peruce Woltera".

Podobne zjawisko naladowania w olbrzy-

mieli rozmiarach nieoryginalnego twórcy, ale

naladowcy dostrzedz moemy i w naszej lite-

raturze. Jest to przybyszewszczyzna, wylga
z wpywów niemieckich. Odbija si w niej po-

mimo odegnywania si jej twórcy nietzsche-

anizm ze sw tsknot do udoskonalenia czo-

wieka i wpyw kracowego pesymisty Schopen-

hauera. Jednoczenie odnajdujemy tu mistyczny

indywidualizm i symbolizm Ibsena i wpyw in-

nych skandynawskich autorów, a nawet rzebia-

rza Vigeland'a i malarzy: Muncka i Felicjana

Ropsa. Odnalelibymy tu i oddziaywanie mu-
zyki, szczególnie — Chopina. Indyjska metam-

psychoza i wielkie wizje Sowackiego w „Królu-

Duchu" zapodniy równie wyobrani Przyby-

szewskiego. Wyrós on zreszt ju w tej epoce,

kiedy modernizm, symbolizm, dekadentyzm Bau-

delair'ów, Maeterlincków rozwin si bujnie

i nie moe przeto roci prawa do tytuu twór-

cy modernizmu polskiego, który prdzej naley



si Sowackiemu i Norwidowi. A jednak ten

przetwórca obcych idei ma czysty ton jakiej

bezporednioci, szczeroci i pryrnitywnoci i wy-

daje si nam przy czytaniu dzie jego, jak gdy-

bymy byli na nieznanym dotychczas nikomu,

dziewiczym gruncie. Nic te dziwnego, e si
swego rozmachu, miaoci, poetyckiego lotu

stwarza u nas szko, suggestjonuje nietylko

mnóstwo podrzdnych talentów, ale i due ta-

lenty eromskiego i Reymonta.

Wogóle modernizm zreszt jest tylko zró-

niczkowanym romantyzmem, wyrastajcym ju
z takich rozwichrzonych romantyków-fantastów

pocztku XIX w., jak Tick, Nowalis, Jean Paul

Richter, Hofman. Nasz modernizm znacznie mniej

moe roci pretensji do samoistnoci i odrb-
noci narodowej, ni romantyzm, który si silnie

odcina od ta europejskiego po roku 1831. Mo-
dernizm jako „sztuka jednego dla jedynego",

jak si sami okrelaj jego przedstawiciele w bez-

wzgldnym swym indywidualizmie, czerpicy

wszystko z wntrza „nagiej duszy", powinien

by na wskro oryginalnym i tylko jako taki

moe istnie. Liczne wpywy i naladownictwa

odejmuj mu przeto prawa do odrbnego kie-

runku. Jest on tylko dziwacznym kwiatem, wy-

rosym w ogrodach romantyzmu.



A czy romantyzm ze swym surowym po-

tpieniem naladownictwa pseudoklasyków jest

ode wolnym? Zna on tylko rozumniejsze i nie-

mechaniczne naladownictwo i tem góruje nad

oschemi odbitkami pseudoklasycyzmu. Wemy
dla przykadu jednego z mniejszych naszych

romantyków. Zdaje si napozór, e Bohdan
Zaleski jest organizacj poetyck, majc jedn,

odrbn, wyrazist, specyficzn nut. A jednak

blisza analiza wykrywa w nim oddziaywanie

i Byrona i Mickiewicza, s tu wpywy niemie-,

ckie i orjentalne. Mimo to nikt nie odmówi
Zaleskiemu wyrazistej, lokalnej, prowincjonalno-

ukrannej fizjonomji— to król glarzy i teorba-

nistów, did, bard Ukrainy, synteza jego piosnek,

szumek i dumek. Mickiewicz, który naladowa
Kochanowskiego, Trembeckiego, Zabockiego,

Homera, Petrark, Tassa, Schillera, Goethe'go,

Byron'a, Lammenais'go—to jednak mistrz i twór-

ca taki, o którym mówi Krasiski: „My wszyscy

z niego". W tym ostatnim wpywie francuskiego

pisarza mamy zreszt zobopólne naladownictwo,

wyrose na tle duego podobiestwa charakterów

i umysów obydwu pisarzy. Po pewnym czasie

Mickiewicz wypiera si wszelkich stosunków

z Lammenais'em i kady z nich idzie swoj
odrbn drog. I nie mamy powodu gnbi si

nasz domnieman wielk zalenoci duchow
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od Zachodu. Kady z wielkich pisarzy europej-

skich— to najwysze drzewo w lesie, najwyszy
szczyt, wyrastajcy ponad inne. Analiza cisa
wykazuje dowodnie, e nimb nadprzyrodzonoci

tak zwanych genjuszów jest niky. Ani Carlyle,

ani Macaulay ani Nietzsche z fanatycznem i en-

tuzjastycznem uwielbieniem dla genjuszów, jako

jedynych twórców kultury i cywilizacji ludzkiej,

ani Henneuin, twierdzcy, e wielki artysta jest

wolnym od wpywu rasy i otoczenia, nie dowie-

dli tego z moc przekonywajc. Zbyt obnia-

jcy genialno Tostoj, Taine, Lombroso s za

kracowi. Zreszt niema obawy zmniejszenia

uroku bohaterów i wielkich. Ludzko zawsze

czci siebie bdzie w swoich genjalnych przed-

stawicielach.



TRE









PG Korycki, Wadysaw
705 2 duchovfych wntrz
K656

PLEASE DO NOT REMOYE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY




